
ผลงานของ นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ 

ตำแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

 

1. ช่ือผลงาน การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

      ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

 

2. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ 1 กันยายน 2563  -  1 เมษายน 2565  

 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดำเนินการ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ีศธ 0206.7/ว 3 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. วาดวย 

การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ำกวาข้ันต่ำ หรือสูงกวาข้ันสูง         

ของอันดับ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2555  

3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558                   

เรื่อง พระราชบัญญัติเงนิเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558  

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2561 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ. 

การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  

5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 39 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธุ 2562 เรื่อง การเล่ือน 

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

6. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 8067  

ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 627 ลงวันท่ี 28  

กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 

เล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2562  

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธุ 2562 เรื่อง การเล่ือน 

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

 

/11. หนังสือ ... 

 



- 2 – 

 

11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเล่ือน 

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   

13. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 เรื่อง การไดรับ 

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง การซักซอม 

ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในชวงการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

15. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 453 ลงวันท่ี 1 กันยายน 

2563 เรื่อง ซักซอมการเล่ือนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564  

 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดำเนินการ 

4.1 ข้ันศึกษาสภาพและความตองการ 

     4.1.1 ศึกษาเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน กฎ ก.ค.ศ.การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ระเบียบ         

และแนวปฏิบัติตาง ๆ ใหเขาใจชัดเจนและถูกตอง 

     4.1.2 ศึกษาแบบฟอรมตาง ๆ เพื่อประกอบในการปฏิบัติงาน 

     4.1.3 รวบรวมขอมูลจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแยกตำแหนง อันดับ

และอัตราเงินเดือนรวมท้ังหมด ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพื่อประกอบการจัดสรรวงเงินการเล่ือน

เงินเดือน 

4.2 ข้ันวางแผน 

     4.2.1 จัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ท่ีตองนำมาใชประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ใหครบถวน 

ถูกตองและเปนปจจุบัน ประกอบดวย 

- บัญชีถือจายประจำป 

- คำส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งสุดทาย 

- จำนวนขาราชการท่ีปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 

- ผลการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนยอนหลัง 3 ป 

- ขอมูลวันลา 

- ขอมูลขาราชบรรจุใหม  

- ขอมูลขาราชการลาศึกษาตอ  

/ขอมูล ... 
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    - ขอมูลขาราชการอยูระหวางดำเนินการทางวินัย และ ถูกลงโทษทางวินัย 

- ขอมูลขาราชการท่ีสงคำขอเล่ือนระดับตำแหนงใหสูงข้ึน 

    - ขอมูลขาราชการท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

       - ขอมูลขาราชการตาย ลาออก ระหวางป 

- ขอมูลขาราชการท่ีเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ 

- ขอมูลขาราชการไปชวยราชการตางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ขอมูลขาราชการมาชวยจากตางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

- ขอมูลขาราชการท่ีชวยราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      

     4.2.2 ประชุมช้ีแจงผูอำนวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ แจงวิธีการดำเนินงาน 

ตามรูปแบบท่ีถูกตอง เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามกำหนดเวลา ตามระเบียบและหลักเกณฑ 

     4.2.3 จัดทำแบบฟอรมตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานและกำหนดปฏทิินการปฏิบัติงาน 

     4.2.4 ตรวจสอบจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราเงินเดือนรวม             

ของแตละโรงเรียน 

     4.2.5 แจงขอมูลจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวงเงินจัดสรรท่ีถูกตอง             

ใหแตละโรงเรียนรับทราบ เพื่อดำเนินการตอไป 

4.3 ข้ันดำเนินการ 

     4.3.1 แจงโรงเรียนใหดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ซึ่งกำหนดสอดคลองกับปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     4.3.2 แจงโรงเรียนดำเนินการสำรวจจำนวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (นับตัว                   

ท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา ณ วันท่ี 1 มีนาคม ของทุกปสำหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 

และ ณ วันท่ี 1 กันยายน  ของทุกปสำหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม  

     4.3.3 เตรียมขอมูลจำนวนผูครองอัตรา อัตราเงินเดือน ระดับ/อันดับ สังกัดโรงเรียน                    

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ใหถูกตอง 

เปนปจจุบัน  

     4.3.4 ตรวจสอบขอมูลกับทางโรงเรียนใหถูกตองตรงกันระหวาง โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

     4.3.5 จัดทำบัญชีแสดงจำนวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตัวอยูจริงท้ังหมด                 

ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ตามแบบท่ี สพฐ.กำหนด พรอมกับรายงาน สพฐ.  

     4.3.6 แจงรายช่ือขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไปชวยราชการตางสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ไปยัง ใหสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกี่ยวของ (ท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                

ไปชวยราชการ เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกั บ อันดับ และอัตราเงินเดือนปจจุบัน 

 

/4.3.7 แจงรายช่ือ ... 

 



- 4 – 

 

     4.3.7 แจงรายช่ือขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไปชวยปฏิบัติราชการ สพฐ.             

และ ตางสังกดั สพฐ.  ไปยัง สพฐ. 

     4.3.8 เสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

วงเงินเลือนเงนิเดือน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของ สพฐ. เพื่อทำหนาท่ีบริหารวงเงนิ

เล่ือนเงินเดือนขาราชการใน สพท. ท่ีไดรับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงินท่ีเหลือจากคณะกรรมการพิจารณา

เล่ือนเงินเดือนโดยเสนอขอความเห็นชอบของ กศจ. เมื่อ กศจ. ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสรร

วงเงินการเล่ือนเงนิเดือนเรียบรอย แจงผลการจัดสรรวงเงินเล่ือนเงนิเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหโรงเรียนในสังกัดทราบ 

      4.3.9 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ         

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเสนอกำหนดวันประชุมของคณะกรรมการฯ            

พรอมกับแจงคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงต้ังทราบ     

     4.3.10 แจงการจัดสรรวงเงินการเล่ือนเงนิเดือน สำหรับการเล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน                     

หรือ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม  พรอมกับแจงซักซอมความเขาใจใหโรงเรียนทราบ และถือปฏิบัติ เกี่ยวกับ  

              - การจัดทำเอกสารหมายเลข 1 - 4  ตามผลการพจิารณาของโรงเรียน  

              - การจัดทำงบหนาสรุปผลการพิจารณา  

              - สำเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ ระดับสถานศึกษา  

              - กำหนดสงผลการพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือน ใหถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     4.3.11 รวบรวมและตรวจสอบขอมูลการเสนอขอเล่ือนของขาราชการครูและบุคลากร                

ทางการศึกษา จัดเตรียมขอมูลผลการพิจารณาเสนอเล่ือนข้ันท่ีไดจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา           

และ โรงเรียนท้ังหมด เพื่อสรุปเปนภาพรวมท่ีจัดสรรใหจริง และ เศษท่ีเหลือ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการ

พิจารณากล่ันกรองเสนอแนะผลการพิจารณาเพื่อเสนอขอเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

     4.3.12 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเสนอแนะผลการพิจารณาเพื่อเสนอขอเล่ือน

เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงรองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตำแหนงศึกษานิเทศก ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา และครูผูรักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ

สถานศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2  เพื่อประชุมพิจารณากล่ันกรอง           

ผลการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละตำแหนง และนำเสนอผล  

การพิจารณากล่ันกรองผลการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนตอคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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      4.3.13 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อประชุมพิจารณาผลการเสนอขอเล่ือนเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองเสนอแนะผลการพิจารณาเพื่อเสนอขอเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอ  

     4.3.14 รายงานผลการประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีไดประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ เพื่อนำเสนอ กศจ. ใหความเห็นชอบ 

     4.3.15 จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสาร ขอมูลประกอบการพิจารณา เสนอ กศจ. 

พิจารณาใหความเห็นชอบ  

     4.3.16 กศจ. ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ท้ังหมด 

     4.3.17 เสนอผูมีอำนาจตาม มาตรา 53 ออกคำส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 ( 1 เมษายน   และ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม ตามท่ี กศจ. ใหความเห็นชอบ  

     4.3.18 จัดสงคำส่ังใหโรงเรียนทราบ พรอมท้ังใหโรงเรียนดำเนินการแจงผลการพิจารณา              

เล่ือนเงินเดือนเปนรายบุคคล 

     4.3.19 แจงผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน สายงานผูบริหารการศึกษา, สายงานนิเทศการศึกษา

และสายงานผูบริหารสถานศึกษา  เปนรายบุคคล 

     4.3.20 จัดทำรายงานผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                     

ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน และ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม ให สพฐ.ทราบ ตามแบบรายงาน ท่ี สพฐ. กำหนด  

     4.3.21 แจงผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนกรณีขาราชการมาชวยปฏิบัติราชการจากตาง

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตนสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการออกคำส่ัง              

เล่ือนเงินเดือนตอไป 

     4.3.22 สงสำเนาคำส่ังเล่ือนเงินเดือนครั้งท่ี 1 (1 เมษายน หรือ ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม ใหกลุม งาน

ท่ีเกี่ยวของเพื่อดำเนินการตอไป 

4.4 ข้ันสรุปผลการดำเนินงาน 

       4.4.1 สงคำส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหโรงเรียนทุกโรงเรียน 

       4.4.2 จัดพิมพเอกสารท่ีเกี่ยวของ รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

               4.4.3 เล่ือนเงินเดือนตามผลการพิจารณาในระบบจายตรงเงินเดือน ของกรมบัญชีกลาง 

               4.4.4 สงคำส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหงานทะเบียนประวัติ 

เพื่อลงคำส่ังเล่ือนเงนิเดือน ใน ก.พ.7/ ก.ค.ศ.16   

               4.4.5 สงคำส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหกลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย  เพื่อดำเนินการเบิกจายเงินเดือน  
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5. ผูรวมดำเนินการ (ถามี  1....................-......................สัดสวนของผลงาน.....................-..................... 

     2....................-......................สัดสวนของผลงาน.....................-..................... 

     3....................-......................สัดสวนของผลงาน.....................-..................... 

 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏบิัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน  

  6.1 แจงโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ ปฏิทินการปฏิบัติงานตามท่ีกำหนด          

ซึ่งกำหนดสอดคลองกับปฏิทินการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

     6.2 ตรวจสอบขอมูลจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, จำนวนอัตราเงินเดือนรวม 

ของแตละโรงเรียน จำนวนวงเงินท่ีจัดสรรใหแตละโรงเรียน, การใชวงเงนิเล่ือนเงินเดือนของขาราชการคร ู         

และบุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้งใหเล่ือนไดไมเกินรอยละหกของฐานในการคำนวณ, การลา

ตาง ๆ และคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       6.3 รวบรวมขอมูลจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยแยกตำแหนง อันดับ             

และอัตราเงินเดือนรวมท้ังหมด ณ วันท่ี 1 มีนาคม และ 1 กันยายน เพื่อประกอบการจัดสรรวงเงินการเล่ือน

เงินเดือน 

  6.4  รวบรวมขอมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอำนาจส่ังเล่ือนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ 

ของ กศจ. 

       6.5 สงคำส่ังเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหโรงเรียน, กลุมบริหาร         

งานการเงินและสินทรัพย เพื่อดำเนินการเบิกจายเงินเดือน ตอไป 

       6.6 พิมพเอกสารท่ีเกี่ยวของ  รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

       6.7 ผูเสนอผลงานเปนผูปฏิบัติ 100 % 

 

7. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ  

  เชิงปริมาณ 

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ไดดำเนินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี ้
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       คร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2563 ปงบประมาณ 2563 

สรุปผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2563  ดังนี้ 

จำนวนขาราชการครูฯ 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 2563 

จำนวน 

(คน  

เงินเดือนรวม 

(บาท  

วงเงินรอยละ 3 

% 

(บาท  

รวมใชเงินเลื่อน 

(บาท  

คงเหลือ 

กลุมท่ี 1 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน 

อันดับ ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - รอง ผอ.สพท. 2        101,280.00          3,038.40         3,476.28  437.88  

 - ศึกษานิเทศก 4          212,780.00          6,383.40         6,360.00    23.40  

 - ผูอำนวยการสถานศึกษา (55 คน  

(จำนวนเงิน 2,522,480.00 บาท  

 - รักษาการในตำแหนง (20 คน  

(จำนวนเงิน 811,030.00 บาท  

  

75 

  

  

        3,333,510.00  

  

  

     

100,005.30  

  

  

  

     99,546.37  

  

  

       

458.93  

  

  

 - รองผูอำนวยการสถานศึกษา 0                       -                     -        

 - ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

(520 คน  

520 

  

      18,340,990.00  

  

    550,229.70  

  

   550,210.96  

  

 18.74  

  

รวมท้ังสิ้น 601      21,988,560.00      659,656.80     659,593.61    63.19  

        คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2564 ปงบประมาณ 2564 

สรุปผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564  ดังนี้ 

จำนวนขาราชการครูฯ 

ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

จำนวน 

(คน  

เงินเดือนรวม 

(บาท  

วงเงินรอยละ 3 % 

(บาท  

รวมใชเงินเลื่อน 

(บาท  

คงเหลือ 

(บาท  

กลุมท่ี 1 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน 

อันดับ ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - รอง ผอ.สพท. 2     104,700.00          3,141.00         3,455.88  314.88  

 - ศึกษานิเทศก 3     156,910.00          4,707.30         4,511.34    195.96  

 - ผูอำนวยการสถานศึกษา (50 คน  

(จำนวนเงิน 2,522,480.00 บาท  

 - รักษาการในตำแหนง (25 คน  

(จำนวนเงิน 811,030.00 บาท  

  

75 

  

  

  

 3,217,310.00  

  

  

 

      96,519.30  

  

  

  

     96,393.61  

  

  

    

125.69  

  

  

 - รองผูอำนวยการสถานศึกษา 2      64,560.00        1,936.80         2,290.00    353.20  

 - ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

(520 คน  

503 

  

 7,537,030.00  

  

   526,110.90  

  

   524,940.16  

  

1,170.74  

  

รวมท้ังสิ้น 585 21,080,510.00     632,415.30     631,590.99    824.31  
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     คร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564 ปงบประมาณ 2564 

สรุปผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564  ดังนี้ 

จำนวนขาราชการครูฯ 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564 

จำนวน 

(คน  

เงินเดือนรวม 

(บาท  

วงเงินรอยละ 3 % 

(บาท  

รวมใชเงินเลื่อน 

(บาท  

คงเหลือ 

(บาท  

กลุมท่ี 1 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน 

อันดับ ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - รอง ผอ.สพท. 2       106,380.00          3,191.40         3,953.20  761.80  

 - ศึกษานิเทศก + ชวยราชการ สพท. 4       216,760.00          6,502.80         5,330.00   1,172.80  

 - ผูอำนวยการสถานศึกษา (49 คน  

(จำนวนเงิน 2,265,320.00 บาท  

 - รักษาการในตำแหนง (26 คน  

(จำนวนเงิน 1,016,070.00 บาท  

  

75 

  

  

     

3,281,390.00  

  

  

  

      98,441.70  

  

  

  

     96,393.61  

  

  

  

2,048.09  

  

  

 - รองผูอำนวยการสถานศึกษา 2         66,860.00          2,005.80         2,290.00    284.20  

 - ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

(520 คน  

500 

  

  17,778,850.00  

  

    533,365.50  

  

   524,940.16  

  

 8,425.34  

  

รวมท้ังสิ้น 583   21,450,240.00      643,507.20     632,906.97  10,600.23  

    คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565 ปงบประมาณ 2565  

สรุปผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565  ดังนี้ 

จำนวนขาราชการครูฯ 

ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

จำนวน 

(คน  

เงินเดือนรวม 

(บาท  

วงเงินรอยละ 3 % 

(บาท  

รวมใชเงินเลื่อน 

(บาท  

คงเหลือ 

(บาท  

กลุมท่ี 1 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน 

อันดับ ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - รอง ผอ.สพท. 2         94,030.00          2,820.90         3,660.00   839.10  

 - ศึกษานิเทศก + ชวยราชการ สพท. 2       100,530.00          3,015.90         2,750.00  265.90  

 - ผูอำนวยการสถานศึกษา (48 คน  

(จำนวนเงิน 2,201,960.00 บาท  

 - รักษาการในตำแหนง (26 คน  

(จำนวนเงิน 986,870.00 บาท  

  

74 

  

  

  

    3,188,830.00  

  

  

  

      95,664.90  

  

  

  

     95,085.15  

  

  

  

 579.75  

  

  

 - รองผูอำนวยการสถานศึกษา 1        36,900.00          1,107.00         1,380.00   273.00  

 - ครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 

(478 คน  

478 

  

  16,104,870.00  

  

     483,146.10  

  

   482,871.04  

  

 275.06  

  

รวม 557   19,525,160.00       585,754.80     585,746.19      8.61  

กลุมท่ี 2 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน 

อันดับ คศ.4 และ คศ.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - รอง ผอ.สพท. 1         70,340.00          2,110.20         2,110.00       0.20  

รวม 1      70,340.00          2,110.20         2,110.00       0.20  

รวมท้ังสิ้น 558   19,595,500.00       587,865.00     587,856.19       8.81  

/9. เชิงคุณถภาพ  ... 
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เชิงคุณภาพ 

  1. เปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอใหเกิดความวิริยะ 

อุตสาหะ มีความคิดสรางสรรคงานใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

  2. กอใหเกิดความภาคภูมิใจของผูท่ีไดรับการเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

  3. เปนขอมูลในการเบิกจายเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4. เปนขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 

 

8. การนำไปใชประโยชน 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ 

และแนวปฏิบัติในการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถปฏิบัติตามปฏิทิน 

การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

9. ความยุงยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 

  9.1 มีความยุงยากในการศึกษาระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ เนื่องจาก 

มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีตองปฏิบัติหลายระเบียบ ซึ่งจะตองทำความเขาใจและ

วิเคราะหในดานตาง ๆ เพื่อนำไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน 

  9.2 มีความคลาดเคล่ือนของขอมูลอยูเสมอ เนื่องจากมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ยายเขายายออก มีวิทยฐานะสูงข้ึน หรือเปล่ียนตำแหนง ซึ่งมีผลกอนวันท่ีนับตัวตน ทำใหขอมูลไมคงท่ี รวมท้ัง          

การไดรับคำส่ังลาชา ทำใหขอมูลคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง 

      9.3 ความยุงยากในการจัดรวบรวมขอมูลผลรางวัลของโรงเรียนท่ีจะตองนำมาประกอบการพิจารณา         

ของคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน เนื่องจากหลายโรงเรียนจัดสงขอมูลลาชาและไมชัดเจนทำให          

ตองใชเวลาในการคัดกรองขอมูลเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการในระยะเวลาท่ีจำกัด 

      9.4 มีความยุงยากในกระบวนการประสานงานกับโรงเรียน และคณะกรรมการระดับตาง ๆ 

จำเปนตองใชการประสานงานรูปแบบท่ีเปนทางการ คือ หนังสือราชการ และการประสานงานท่ีไมเปนทางการ 

โดยการติดตอทางโทรศัพท อีกท้ังจะตองมีการช้ีแจงใหทราบระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตามข้ันตอน หลักเกณฑและทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      9.5 มีความยุงยากในความซับซอนของงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งเปนงานท่ีจะตองทำดวยความละเอียด 

รอบคอบมีความแมนยำ ท้ังขอมูลจำนวนตัวเลข กฎหมาย และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเปนท่ีเช่ือถือและ

อางอิงขอมูลได 

 

 

 

/9.6 มีความยุงยาก ... 
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9.6 มีความยุงยากในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับมอบหมายงานการจัดทำบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาซึ่งเปนงานขอมูลท่ีเกี่ยวกับจำนวนตัวเลข จะผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไมได ซึ่งเปนงานท่ีมี

ลักษณะหมุนเวียนตลอดปประกอบกับตองกรอกขอมูลในระบบจายตรงเงินเดือน หากมีการเปล่ียนแปลง           

ท่ีเกิดข้ึนระหวางเดือน ตองลงในระบบใหถูกตองและเปนปจจุบัน เพราะจะสงผลกระทบกับการเบิกจาย

เงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทำใหเกิดความเครียดและวิตกกังวล สำหรับเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานท่ีจะตองปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหมีความถูกตอง เรียบรอย รวดเร็ว และแลวเสร็จ        

ตามเวลาท่ีกำหนด 

 

10. ขอเสนอแนะ 

 1. การปรับปรุงขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังตำแหนง อันดับ เงินเดือน            

ใหเปนปจจุบันตามคำส่ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงแกไข เชน การเล่ือนวิทยฐานะ การยาย การแกไข

เงินเดือน เปนตน เพื่อใหสามารถใชฐานขอมูลในการปรับเล่ือนเงนิเดือนในแตละครั้งไดถูกตอง  

  2. การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการประชุมช้ีแจงใหโรงเรียน

ทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา และแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตองรายงานตามปฏิทินโดยเครงครัด  

เพื่อเปนขอมูลของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งจะตองรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ข้ันพื้นฐาน  
 

   


