
ด้านการรักษาไว้ 

          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ด ำเนินกำรสนับสนุนข้อมูล เพ่ือกำรวำงแผน       
กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แผนกำรสรรหำบุคคลไปด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรที่มี
ประสิทธิภำพ และยกย่องชมเชยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมรักและควำมผูกพัน
ต่อองค์กร โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน แจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ 
 2. จัดท ำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลไปด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรสูญเสียบุคลำกร เนื่องจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำรในแต่ละปี 
 3. ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย และพร้อมใช้ 
 4. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลำกร และสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจ เช่น กำร
คัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น กำรคัดเลือกผู้มีจรรยำบรรณวิชำชีพดีเด่น กำรคัดเลือกบุคลำกรและ
หน่วยงำนที่เป็นต้นแบบในด้ำนต่ำง ๆ กำรให้ค ำอวยพรและของขวัญวันคล้ำยวันเกิด เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรัก ผูกพัน เกิดควำมภำคภูมิใจร่วมกัน ระหว่ำงข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2   
 5. เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย เช่น ให้ควำมรู้ข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยในหน่วยงำน ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ประจ ำเดือน ประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ หรือทำงระบบ E-office  
 6. ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
ก ำหนด พร้อมทั้งให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ และเลื่อนค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร เป็นไปตำมห้วงเวลำที่กฎหมำยก ำหนด หำกมีข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำหรือพนักงำน
รำชกำรร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรม ให้รวบรวมและเรียนน ำเสนอผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยต่วน 
 



   
 
 
ที่  ศธ  ๐๔๑๓๐/ว 892                                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒
                       8/1 หมู่ 1 ต ำบลชัยนำรำยณ์ 

               อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐ 
     
                             ๑9   มีนำคม  2562 
 
เรื่อง  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562)         

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด  

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๓๐/ว 3717  
                ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 

๒. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๓๐/ว 692                                                     
    ลงวันที่ 4 มีนำคม ๒๕62 
๓. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ที ่ศธ ๐๔๑๓๐/ว 780  
    ลงวันที่ 11 มีนำคม 2562 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ประกำศหลักเกณฑ์และเงื่อนในกำรบริหำรวงเงินเลื่อนเงินเดือนฯ จ ำนวน 1  ชุด 
  2. ค ำสั่งมอบอ ำนำจประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนฯ จ ำนวน  1  ชุด 
  3. ตัวอย่ำงประกำศอัตรำร้อยละ และประกำศผลกำรปฏิบัติงำนฯ จ ำนวน  1  ชุด 
  4. โปรแกรมกำรเลื่อนเงินเดือนฯ     จ ำนวน  1  ไฟล์ 
  5. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำยงำนกำรสอน   จ ำนวน  1  ชุด 
  6. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำยบริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  1  ชุด 
  7. แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  1  ชุด 
  8. แบบประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 ชุด 
  9. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร   จ ำนวน  1  ชุด  

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ ได้จัดส่ง กฎ ก.ค.ศ. 
กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร พ.ศ. ๒๕61 หลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕62 คู่มือกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
โรงเรียนทรำบและถือปฏิบัติ ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น        

  เพ่ือให้กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ
ครั้งที่ 1 (๑ เมษำยน 2562) เป็นไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ ถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ให้สถำนศึกษำทรำบและด ำเนินกำร ดังนี้ 

        /1. กำรเลื่อนเงินเดือน... 
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๑. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ถือปฏิบัติตำมกฎ ก.ค.ศ. 

กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร พ.ศ. ๒๕61 หลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕62 คู่มือกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และแนวปฏิบัติ 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง 1.-3. และขอซักซ้อมแนวปฏิบัติที่ส ำคัญในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ดังนี้ 
   1.1) กำรลำบ่อยครั้ง หมำยถึง กำรลำป่วยและลำกิจส่วนตัว ในรอบ 6 เดือน (ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลำคม...ถึงวันที่ 31 มีนำคม... หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน...ถึงวันที่ 30 กันยำยน...แล้วแต่กรณี)                  
ไม่เกิน 6 ครั้ง หรือ 23 วันท ำกำร ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ลำเกินจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด แต่วันลำไม่เกิน 15 วันท ำกำร
และมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับอำจเสนอผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจำรณำ
ผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 
   1.2) กำรมำท ำงำนสำยเนือง ๆ หมำยถึง กำรมำท ำงำนสำยเกิน 8 ครั้ง ในรอบ 6 
เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม...ถึงวันที่ 31 มีนำคม... หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน...ถึงวันที่ 30 กันยำยน...แล้ว          
แต่กรณี) 
   1.3) ผลกำรพจิำรณำเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
    ผลกำรประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
    ผลกำรประเมินดีมำก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 80.00-89.99 
    ผลกำรประเมินดี  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 70.00-79.99 
    ผลกำรประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 60.00-69.00 
    ผลกำรประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ 59.99 ลงมำ                 
(ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
   1.4) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเลื่อน
เงินเดือนได้ เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร กำรลำ หรือกำรมำท ำงำนสำยตำมท่ี
ก ำหนดในก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ. 2561 แต่ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจำรณำ
เห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนได้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นกำรเฉพำะรำยได้ในอัตรำไม่เกินร้อยละสองของฐำนในกำรค ำนวณของ
ข้ำรำชกำรครูฯ ผู้นั้น  

เช่น ในรอบกำรเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) ข้ำรำชกำรครูมีระยะเวลำกำร 
ปฏิบัติรำชกำรไม่ครบ 4 เดือน แตป่ฏิบัติรำชกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 15 วัน (บรรจุภำยในวันที่ 16 
ธันวำคม 2561) และมีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น หำกผู้บังคับบัญชำมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ เห็นควรให้ข้ำรำชกำร
ครผูู้นั้นได้เลื่อนเงินเดือนให้น ำเสนอมำท่ี สพท. เพ่ือน ำเสนอผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจำรณำต่อไป       
(สพฐ.จะแจ้งแนวปฏิบัติมำอีกครั้งเหมือนกำรลำเกินจ ำนวนครั้งให้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป) ในรอบกำรประเมิน               
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ไม่มีกรณีนี้  
 
         /2. ให้เลื่อน... 
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  ๒. ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่  (๑ เมษำยน ๒๕62) 
ภายในวงเงินร้อยละ 2.85 ของฐำนอัตรำเงินเดือนรวมของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำน
กำรสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
มีนำคม 2562 รำยละเอียดตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.  

3. ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่  (๑ เมษำยน ๒๕62)  
ภายในวงเงินร้อยละ 3  ของฐำนอัตรำเงินเดือนรวมของข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับ              
คศ.4 และ คศ.5 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2562 (เฉพำะโรงเรียนบ้ำนบัวชุม และ
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภำพที่ 157) รำยละเอียดตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. 
  4. ให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
   4.1 ก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ               
ผู้รับกำรประเมิน 
   4.2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอนประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของตนเองเป็นกำรเบื้องต้น รำยละเอียดตำมแบบประเมินฯ สิ่งที่ส่งมำด้วย 5. (ส ำหรับครู) และ                 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 6. (ส ำหรับรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เฉพำะโรงเรียนบ้ำนท่ำดินด ำ และโรงเรียนบ้ำนดีลัง) 
   4.3 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ             
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
   4.4 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ระดับ
สถำนศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หำกในสถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครูฯ ไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำท ำหนังสือขอรำยชื่อข้ำรำชกำรครูฯ จำกสถำนศึกษำใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ครบตำม
จ ำนวน ท ำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
   4.5 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำร่วมกับคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เงินเดือนระดับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำร                
สำยงำนกำรสอน ภำยในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำกคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนฯ ระดับ สพท. 
ดังนี้ 
    (1) กลุ่มอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ให้พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ภำยในวงเงินร้อยละ 2.85 ของฐำนอัตรำเงินเดือนรวมของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำน
กำรสอน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2562 ส ำหรับโรงเรียนบ้ำนท่ำดินด ำ และโรงเรียนบ้ำนดีลัง ให้แยก
กำรเลื่อนเงินเดือนต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำออกจำกสำยงำนกำรสอนภำยในวงเงินร้อยละ 2.85 ของ
ฐำนอัตรำเงินเดือนของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตำมแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ สังกัด สพฐ. 
หน้ำ 3 บรรทัดแรกและบรรทัดสอง         
    (2) กลุ่มอันดับ คศ.4 และ คศ.5 ให้พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนภำยในวงเงิน            
ร้อยละ 3 ของฐำนอัตรำเงินเดือนรวมของข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2562 
เฉพำะโรงเรียนบ้ำนบัวชุม และโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภำพที่ 157 ห้ามมิให้น ำวงเงินที่ได้รับจัดสรรหรือ 
วงเงินที่เหลือไปรวมพิจำรณำกับกลุ่มอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  
   4.6 ให้บันทึกข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือนตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและตำมผล
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของผู้บังคับบัญชำและคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ระดับสถำนศึกษำ ลงใน
โปรแกรมกำรเลื่อนเงินเดือนฯ สิ่งที่ส่งมำด้วย 4. เฉพาะช่องที่เป็นแถบสีเหลืองเท่านั้น ส ำหรับช่องรำยกำรอ่ืน ๆ  
         /โปรแกรม... 
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โปรแกรมจะขึ้นข้อมูลตำมสูตร และค ำนวณจ ำนวนเงินที่ใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน เงินเดือนที่ได้รับ ค่ำตอบแทน
พิเศษ (ถ้ำมี) และวงเงินที่เหลือ ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมโดยเด็ดขาด โดยด ำเนินกำรดังนี้ 
    4.6.1 ไฟล์โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนฯ ไปที่ชีทที่ 1 “ข้อมูลครู” ค้นหำเฉพำะ
ข้อมูลครูในโรงเรียนของตนเอง แล้วลบข้อมูลครูโรงเรียนอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด 

4.6.2 ไปที่ชีทที่ 2 “ค ำนวณเงินเดือน” จะพบว่ำจะมีข้อมูลครูเฉพำะโรงเรียน 
ของตนเองซึ่งเป็นกำรลิงก์ข้อมูลโดยอัตโนมัติจำกชีทที่ 1 กรอกข้อมูลวันลำ ระดับกำรเลื่อน (ช่องคะแนนและ
ระดับ) และร้อยละในกำรเลื่อน ให้กรอกเฉพำะช่องที่เป็นแถบสีเหลืองเท่ำนั้น ช่องรำยกำรอื่นไม่ต้องกรอก 
    4.6.3 ไปที่ชีทที่ 3 “แบบเสนอเลื่อนเงินเดือน” จะพบว่ำมีข้อมูลครูเฉพำะ
โรงเรียนของตนเองซึ่งเป็นลิงกข์้อมูลมำจำกชีทที่ 2 โดยอัตโนมัติ ห้ำมแก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น แล้วจัดเรียงล ำดับ
คะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับรวมคนที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนด้วย ส ำหรับข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน อันดับ คศ.4 
โรงเรียนบ้ำนบัวชุมและโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภำพที่ 157 ให้แยกแบบเสนอกำรเลื่อนเงินเดือนออกจำก
ข้ำรำชกำร อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  ให้พิมพ์ข้อมูลจำกชีทที่ 3 จ ำนวน 5 ชุด โดยให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำลงนำมรับรองข้อมูล น ำส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 4 ชุด เก็บไว้ที่สถำนศึกษำ  
จ ำนวน 1 ชุด 
   4.7 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ได้มอบอ ำนำจให้
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประกำศอัตรำร้อยละที่ใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบจำกส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ สิ่งที่ส่งมำด้วย 2. และให้ประกำศผู้ที่มีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีเด่นและ             
ดีมำกให้ข้ำรำชกำรในสังกัดได้ทรำบโดยทั่วกัน ตำมตัวอย่ำงประกำศฯ สิ่งที่ส่งมำด้วย 3. 
   4.8 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเป็นกำรเบื้องต้น รำยละเอียดตำมแบบประเมินฯ สิ่งที่ส่งมำด้วย 6. 

 4.9 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยย่อ ในรอบครึ่งปีที่ผ่ำนมำ (๑ ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562)  ตำม
หัวข้อที่ก ำหนด ไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษเอ 4 ไม่ต้องเย็บเล่ม ตำมแบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน สิ่งที่ส่งมำด้วย 7. 
   4.10 ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 
(1 เมษำยน 2561) ตำมแบบประเมินฯ สิ่งที่ส่งมำด้วย 8. 
   4.11 ส ำหรับพนักงำนรำชกำรจะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปี ปีละ
หนึ่งครั้ง ในวันที่ 1 ตุลำคม 2562 โดยก ำหนดระยะเวลำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2562 และครั้งที่ 2 ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 
เมษำยน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 โดยน ำผลคะแนนทั้งสองครั้งมำร่วมกันแล้วหำรด้วย 2 เพื่อหำค่ำ
คะแนนในกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปีให้แก่พนักงำนรำชกำรในวันที่ 1 ตุลำคม 2562 จึงให้
สถำนศึกษำประเมินลกำรปฏิบัติงำนพนักงำนรำชกำร ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 9.  
  5. ให้สถำนศึกษำจัดส่งเอกสำรส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) ถึง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 ภำยในวันที่ 25 มีนำคม 2562 ดังนี้ 
   5.1 โปรแกรมกำรเลื่อนเงินเดือนเป็นไฟล์ excel ทำงอีเมล หรือทำง  E-office  
   5.2 ประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน และประกำศผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ที่
ได้รับกำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมำก จ ำนวน 1 ชุด 
   5.3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนสำยบริหำรสถำนศึกษำ เฉพำะผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ/รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน 1 ชุด 
         /5.4 แบบรำยงำน... 
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   5.4 แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 ชุด         

5.5 แบบเสนอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อันดับครูผู้ช่วย  
คศ.1  คศ.2  คศ.3 และ อันดับ คศ.4 (เฉพำะโรงเรียนบ้ำนบัวชุม และโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภำพที่ 157 
อย่ำงละ จ ำนวน 4 ชุด 
   5.6 แบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ (ถ้ำมี)  
กรณมีีลูกจ้ำงประจ ำมำกกว่ำ ๑ คน ให้จัดเรียงล ำดับมำด้วย  จ ำนวน 1 ชุด 

5.7 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จ ำนวน 1 ชุด  
จ ำนวน ๑ ชุด 
  อนึ่ง หำกมีข้อสงสัยประกำรใดให้ประสำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทร 08 9900 7380 
(นำงสำวชนพิชำ ทรงเสรีย์) หรือ ทำงไลน์กลุ่มบุคคล สพป.ลพบุรี ไลน์สำระพันบุคคล หรือไลน์ส่วนตัวชนพิชำ 
ทรงเสรีย์ หรือไลน์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สพป.ลพบุรี เขต 2 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

 
          ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                                 
                                                                       

(นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1 (วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒) 

………………………………………….………... 

    เพ่ือให้เป็นตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และคู่มือการด าเนินการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน           

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒  จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การบริหารวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 
2562) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามมติคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อน
เงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไป 

         ๑. การบริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ คู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยละ ๓.๐๐ ของฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีตัวอยู่จรงิ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 
ศธ 04009/ว 1692 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
  3. จัดสรรวงเงินเลือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

3.1 กลุ่มท่ี 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน ที่รับ 
เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้โรงเรียนร้อยละ 2.85 ของฐาน
อัตราเงินเดือนรวมของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับครู
ผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

3.2 กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่รับ 
เงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้รวมไว้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลบบุรี เขต 2 ร้อยละ 3 ของฐานอัตราเงินเดือนรวมของรอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และ 
          /ผู้อ านวยการ... 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
   3.3 กลุ่มท่ี 3 ข้าราชการสายงานการสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้โรงเรียนร้อยละ 3 ของฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการสายงานการสอน ที่รับ
เงินเดือนในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 
 4. วงเงินที่สงวนไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร้อยละ 0.๑๕ ของฐาน
อัตราเงินเดือนรวมของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับครู
ผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  และวงเงินที่เหลือจาก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จัดสรรไว้ส าหรับการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ส าหรับสถานศึกษาหรือผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ โดยมีเงื่อนไขและพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม ดังนี้
        (๑) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
        (๒) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
                           (๓) สถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
        (๔) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ท าคุณประโยชน์ให้ทางราชการ แต่ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาท่ีมีวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนจ านวนน้อย  
        (๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓  
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี 

      (6) ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล 
พระราชทาน 

      (๘) ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 
        (9) ผลการประกวดรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
      5. ให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรในข้อ 3.1 และ 
ข้อ 3.3 ในรูปของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา และเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
เพ่ือประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปโดยสถานศึกษา 
                6. ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ก าหนดร้อยละในการ
เลื่อนเงินเดือน และเพ่ิมเติมให้แก่สถานศึกษาหรือข้าราชการตามข้อ 3 (3.2) และข้อ 4 และเสนอ ผอ.สพท. เพ่ือ
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปโดย สพท. 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2       



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
ที่  55/2562 

เรื่อง  กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือน 
ของฐำนในกำรค ำนวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) 

.............................................. 

  เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562 
เป็นไปตำม กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรค
สอง ระบุว่ำ “กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ใน
อัตรำไม่เกินร้อยละหกของฐำนในกำรค ำนวณ และให้ส่วนรำชกำรหรือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้วแต่กรณี ประกำศ
อัตรำร้อยละของฐำนในกำรค ำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยจะต้องประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไปอย่ำงช้ำที่สุดพร้อมกับกำรมีค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน”  

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ วรรคสอง และวรรคสี่ และมำตรำ ๔๕(๕) แห่ง 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบ
อ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี 
เขต 2 เป็นผู้ประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนของฐำนในกำรค ำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด โดยจะต้องประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปอย่ำงช้ำ
ที่สุดพร้อมกับกำรมีค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  15  มีนำคม  พ.ศ. 2562 

 

       (นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 

 



แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน 

 

  ครั้งที่  ๑    (  ๑ ตุลาคม ..................  -  ๓๑  มีนาคม  .................... ) 
  ครั้งที่  ๒    (  ๑ เมษายน.................  -  ๓๐  กันยายน .................... ) 

ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................................................ ................................................. 
ต าแหน่ง ....................................... วิทยฐานะ...................................อันดับ................ เงินเดือน.......................บาท 

สถานศึกษา.........................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

สอนระดับชั้น...............................................วิชา...................................................................................................... 
ชั่วโมงการสอน......................................................ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน............................ครั้ง........................ วัน ประกอบด้วย 

(1) ลาป่วย  .....................ครั้ง................  วัน     (๒)  ลากิจส่วนตัว ......................ครั้ง............... วัน 

(3) มาสาย  .....................ครั้ง 
 

ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................................................................ ............... 
ต าแหน่ง ........................................................................................................................... .................. 
 

ตอนที่  ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน) 

 

ที ่
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลการประเมิน 

ของ 

ผู้บังคับบัญชา 

๑ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

๑.๑  การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร 

๑.๒ การจัดการเรียนรู้ 
      ๑.๒.๑  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
      ๑.๒.๒  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการ
  ศึกษาเฉพาะบุคคล/แผนการสอนรายบุคคล/   
  แผนการจัดประสบการณ์ 
      ๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
      ๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน 

                ๑.๒.๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                ๑.๒.๔.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.๓ การสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 และแหล่งเรียนรู้ 
๑.๔ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาหรือ
 พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

๔๕ 
๕ 

๒๕ 
(๕) 
(๕) 
 
 

(๕) 
(๑๐) 
๕ 
๕ 
๕ 
 
๕ 
๕ 
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ที ่
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลกรประเมิน 

ของ 

ผู้บังคับบัญชา 

๒ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรยีน 

๒.๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

๒.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๑๐ 

๕ 

๕ 

  

๓ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

๓.๑ การพัฒนาตนเอง 

๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ 

๑๐ 

๕ 

๕ 

  

๔ งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ๕   

รวมคะแนน ๗๐   

 
ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน) 

 

ที ่
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 

ผลการประเมิน 

ตนเอง 

ผลกรประเมิน 

ของ 

ผู้บังคับบัญชา 

๑ 

 
๒ 

 

 

๓ 

๔ 

 
๕ 

๖ 
 

มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้
ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 

มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

การมีจิตส านึกที่ดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 

๕ 

 
๕ 

 
๕ 

๕ 
 

๕ 

๕ 
 

  

คะแนนรวม ๓๐   

 

ตอนที่  ๓  การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ตอนที่ ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐  

ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐  

คะแนนรวม ๑๐๐  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
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ตอนที่  ๔  ผลการประเมิน         

 ๔.๑  ผลการประเมินตนเอง        
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง  
   
      (ลงชื่อ).................................................ผู้รับการประเมิน
           (......................................................)  

                                                              ต าแหน่ง......................................................................... 
                                                              วันที่ .............................................................................. 
 

 ๔.๒  ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญชา     
  ๔.๒.๑  ผลการประเมิน มี ๕  ระดับ  ดังนี้      
     ดีเด่น  ( ร้อยละ ๙๐.๐๐  ขึ้นไป )     
     ดีมาก  ( ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ )     
     ดี       ( ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ )     
     พอใช้  ( ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ )     
     ปรับปรุง  ( ร้อยละ ๕๙.๙๙  ลงมา ) 

  ๔.๒.๒  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา      
 .......................................................................................................................... ............................................
.......................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับการประเมิน 
                                        (......................................................) 

ต าแหน่ง......................................................................... 
วันที่ .............................................................................. 

 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้บังคับบัญชา 
                                        (......................................................) 

ต าแหน่ง......................................................................... 
วันที่ .............................................................................. 
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ตอนที่  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  

ผู้รับการประเมิน : 
  ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                           ลงชื่อ : .................................................  
                    (......................................................)  
               ต าแหน่ง : ....................................................................
               วันที่ : .............................................................. 
 
ผู้ประเมิน : 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................................ แลว้ 
      แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (..........................................................)  
             ต าแหน่ง : ............................................................ 
             วันที่ : .................................................................. 
 
                                                            ลงชื่อ : .......................................................... พยาน 
                    (..........................................................)  
             ต าแหน่ง : ............................................................. 
             วันที่ : ................................................................... 

 ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่
น้อยกว่า ๓ คน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

คณะกรรมการ : 
   เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
   มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
                               ลงชื่อ : .................................................ประธานกรรมการ   
                   (......................................................)     
                   วันที่ : ................................................................ 
 
ลงชื่อ :  …………………………………. กรรมการ                   ลงชื่อ :  …………………………………..กรรมการ 
       (...................................................)                             (......................................................) 
วันที่ : .....................................................                      วันที่  : ........................................................ 
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ผู้บังคับบัญชา : 
   เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
   มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (..........................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (.........................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
 

 

  

  



แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานบริหารสถานศึกษา 

 
   ครั้งที่  1  ( 1  ตุลาคม  ........................    –  31  มนีาคม  .........................) 
   ครั้งที่  2  ( 1  เมษายน .......................    –  30  กันยายน ........................) 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน......................................................................................................... .................................................. 
ต าแหน่ง.............................................................. .............วิทยฐานะ.................................................................................. 
อันดับ........................เงินเดือน….....................บาท สถานศึกษา.......................................................................................
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
สอนระดับชั้น ..................................................วิชา....................................................................... ......................... 
ชั่วโมงการสอน ...............................ชั่วโมง/สัปดาห์  
จ านวนวันลาในรอบการประเมิน.................ครั้ง..................วัน ประกอบด้วย  
(1) ลาป่วย ...............ครั้ง...............วัน   (2) ลากิจส่วนตัว ................ครั้ง...............วัน   
(3) มาสาย.................ครั้ง 
ชื่อผู้ประเมิน ............................................................ .................................................................................................... 
ต าแหน่ง ................................................................................................ ......................................................................  
 
ตอนที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 

ผลการ
ประเมินของ

ผู้บังคับบัญชา 

1 ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 18   
 1.1 จัดระบบการประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินไปใช้

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
10   

 1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์  4   
 1.3 สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรใน

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
4   

2 ด้านการบริหารการจัดการเรยีนรู้  20   

 2.1 บริหารการพัฒนาหลักสูตร 4   
 2.2 บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ 4   
 2.3 จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ 4   
 2.4 จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4   
 2.5 บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 4   
3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 16   
 3.1 บริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ 4   
 3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4   
 3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4   

 3.4 บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 4   
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ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 

ผลการประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา 
 

4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 12   
 4.1 วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

บุคคลส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
๔   

 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อ่ืนด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔   

 4.3 เป็นผู้น าในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ๔   
๕ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย (จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพฯ) ๔   

 
ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
            (30 คะแนน) 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
30 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

 

ผลการประเมิน
ของ

ผู้บังคับบัญชา 
 

1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์ 

5   

2 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 

5   

3 มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 5   
4 การมีจิตส านึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่

เลือกปฏิบัติ 
5   

5 การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 5   
6 การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม 5   

คะแนนรวม 30   
 
ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน 
 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ตอนที่ ๑  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ๗๐  

ตอนที่ ๒  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓๐  

คะแนนรวม ๑๐๐  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 



- 3 – 
 

ตอนที่  4  ผลการประเมิน 
 4.1 ผลการประเมินตนเอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริง 
 
       ลงชื่อ....................................................ผู้รับการประเมิน 
             (................................................... ) 
       ต าแหน่ง ............................................... 
       วันที่ ..................................................... 
 
 4.2 ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บัญชา 

      4.2.1 ผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
        ดีเด่น    (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
         ดีมาก    (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
         ดี         (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
         พอใช้    (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
         ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)  
 

      4.2.2 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
................................................................ ........................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... ......................................................................................  
 

 
       ลงชื่อ.................................................ผู้ประเมิน 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วันที่ .................................................... 
 
 
       ลงชื่อ.................................................ผู้บังคับบัญชา 
          (.....................................................) 
       ต าแหน่ง ............................................. 
       วันที่ .................................................... 
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ตอนที่  ๕  การรับทราบผลการประเมิน  

ผู้รับการประเมิน : 
  ได้รับทราบผลการประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชาแล้ว 
                                                           ลงชื่อ : .................................................  
                    (......................................................)  
               ต าแหน่ง : ........................................................ 
                        วันที่ : ............................................................... 
 
ผู้ประเมิน : 
  ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว 
  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่............................................................ แลว้ 
      แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (..........................................................)  
             ต าแหน่ง : ............................................................ 
             วันที่ : .................................................................. 
 
                                                            ลงชื่อ : .......................................................... พยาน 
                    (..........................................................)  
             ต าแหน่ง : ............................................................. 
             วันที่ : ................................................................... 

 ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ               
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 
คณะกรรมการ : 
   เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
   มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
                               ลงชื่อ : .................................................ประธานกรรมการ   
                   (......................................................)     
                   วันที่ : ................................................................ 
 
ลงชื่อ :  …………………………………. กรรมการ                   ลงชื่อ :  …………………………………..กรรมการ 
       (...................................................)                             (......................................................) 
วันที่ : .....................................................                      วันที่  : ........................................................ 
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ผู้บังคับบัญชา : 
   เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
   มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (..........................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 
  เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น 
  มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                           ลงชื่อ : ...........................................................  
                    (.........................................................)  
             วันที่ : ........................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏบิตังิาน 

     เพือ่ประกอบการพจิารณาเลื่อนเงนิเดือน          คร ัง้ที่ 1 (1 เมษายน.........)  

                       ครัง้ที่ 2 (1 ตลุาคม........) 

ของ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน............................................................................. 

สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุ ีเขต 2 

  

 

 

1. ขา้พเจา้......................................................อายุตวั.........ปี  อายุราชการ.........ปี วุฒ.ิ............................................... 

2. ปจัจบุนัเป็นขา้ราชการ อนัดบั คศ........ ต าแหน่งเลขที.่......................ข ัน้...........................บาท 

   อาศยัเบกิอตัราเงนิเดอืน อนัดบั คศ.........ข ัน้................บาท เกษยีณอายุราชการ เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ............... 

   เลขประจ าตวัประชาชน............................................................... 

   เลขที่ต าแหน่งในระบบจ่ายตรง....................................................  

3. ในครึ่งปีที่แลว้มามวีนั ลากจิ........คร ัง้...........วนั  ลาป่วย..........คร ัง้...........วนั  รวมลา..........คร ัง้...........วนั   

4. ในครึ่งปีที่แลว้มาจนถงึปจัจบุนั 

    ก.  ไดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาในประเทศหรอืไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืดูงาน ณ ต่างประเทศ 

         ต ัง้แต่วนัที.่........เดอืน..........................พ.ศ.................. 

    ข.  กลบัจากศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรอืดูงาน ณ ต่างประเทศ ตัง้แต่วนัที.่.........เดอืน..........................พ.ศ............. 

5. ในครึ่งปีที่แลว้มาจนถงึปจัจบุนั 

    ก.    ถกูลงโทษทางวนิยั     ไมถ่กูลงโทษทางวนิยั 

    ข.    ถกูฟ้องคดอีาญา     ไมถ่กูฟ้องคดอีาญา 

6. สรุปผลการปฏบิตังิานเฉพาะในรอบครึ่งปีทีแ่ลว้มาโดยย่อ (ไม่เกนิ 2 หนา้กระดาษ A4) 

  6.1  ผลการขบัเคลือ่นนโยบาย 

  6.2  ผลงานทีป่ระสบผลส าเรจ็ 

 

ฯลฯ 

 

      ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิ 

 

         ลงช่ือ.......................................................... 

       (.......................................................) 

    ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน........................................................ 

(เอกสารหมายเลข 1 

) 



แบบประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
กลุ่มที่ 2  หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น กลาง สูง 

สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
       ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)                   คร้ังท่ี 2  (1 เม.ย.62  - 30 ก.ย.62) 
ช่ือผู้รับการประเมิน  
ต าแหน่ง           หมวด          
ค่าจ้าง บาท         โรงเรียน  
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบปัจจุบัน 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
ตอนที่ 1 การประเมิน 

1.1 การประเมิน  ให้คะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
 

หัวข้อ รายการประเมิน คะแนน
เตม็ 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
ดีเด่น 
(90-

100%) 

ยอมรับ
ได ้

(60-
89%) 

ต้อง
ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 
60%) 

คะแนน
รวม 

ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
(90-

100%) 

ยอมรับ
ได ้

(60-
89%) 

ต้อง
ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 
60%) 

คะแนน
รวม 

ที่ได้รับ 

1. ผลงาน 
1.1  ปริมาณผลงาน  พิจารณาจากปริมาณผลงาน   

 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ข้อตกลง  หรือ 
 มาตรฐานของงาน 

70 
20 

        

 1.2  คุณภาพของงาน  พิจารณาจากความถูกต้อง   
 ความครบถ้วน  ความสมบูรณ์  และความประณีต 
 หรือคุณภาพอ่ืน ๆ 

20         

 1.3  ความทันเวลา  พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน 
       เปรียบเทียบกับเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับ 
       การปฏิบัติงาน หรือภารกิจนั้น ๆ 

10         

 1.4  ความคุ้มคา่ของการใช้ทรัพยากร  พิจารณาจาก 
 ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิต 
 ของงาน  หรือโครงการ 

10         

 1.5  ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีปฏิบัติได้  พิจารณาจาก 
       ผลผลิต  หรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบ 
       กับเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์ของงาน 

10         

 รวมคะแนนด้านผลงาน 70         
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หัวข้อ รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
ดีเด่น 
(90-

100%) 

ยอมรับ
ได ้

(60-
89%) 

ต้อง
ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 
60%) 

คะแนน
รวม 

ที่ได้รับ 

ดีเด่น 
(90-

100%) 

ยอมรับ
ได ้

(60-
89%) 

ต้อง
ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 
60%) 

คะแนน
รวม 

ที่ได้รับ 

2. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
2.1 ความสามารถ  และความอุตสาหะใน 
       การปฏิบัติงาน  พิจารณาจากความรอบรู้   
       ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
       งานท่ีเกี่ยวข้อง  และเครื่องมือเครื่องใช้ใน 
       การปฏิบัติงานรวมทั้งความขยันหมั่นเพียร   
       ตั้งใจท างานให้ส าเร็จโดยไมย่่อท้อต่อปัญหา 
       และอุปสรรค 

30 
6 

 
 

       

 2.2  การรักษาวินัย  และปฏิบตัิตนเหมาะสมกับ 
 การเป็นลูกจา้งประจ า  พิจารณาจากการ 
 ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง 
 ราชการ  ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีด่ีใน 
 การเคารพกฎระเบียบตา่ง ๆ รวมทั้งการ 
 ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ  และค่านยิม 
 ของหน่วยงาน 

6         

 2.3  ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากการปฏิบตัิงาน 
       ในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายโดยเตม็ใจ  มุ่งมั่น 
       ท างานให้ส าเร็จลลุ่วง  และยอมรับผลที่เกดิ 
       จากการท างาน 

6         

 2.4  ความร่วมมือ  พิจารณาจากความสามารถ 
 ในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม   
 อันเป็นผลท าให้งานลลุ่วงไปด้วยดี 

6         

 2.5  สภาพการมาปฏิบัติงาน  พิจารณาจากการ          
       ตรงต่อเวลา  การลา  หยุดงาน  การขาดงาน 

6         

 รวมคะแนนด้านคุณลกัษณะการปฏิบัติงาน 30         
 คะแนนรวม 1 + 2 100         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 1.2 สรุปผลการประเมิน 
 
 คะแนน 

ผลการประเมิน 
ดีเด่น 

(90 - 100%) 
เป็นที่ยอมรับได ้

(60 - 89%) 
ต้องปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 60%) 

ครั้งท่ี 1 ………………….. (     ) (     ) (     ) 
คร้ังท่ี 2 ………………….. (     ) (     ) (     ) 
 
ตอนที่ 2   ความเห็นของผู้ประเมินชัน้ต้นเกี่ยวกับการพัฒนาการเลื่อนขัน้ค่าจ้างและอืน่ ๆ 
  2.1 ความเห็นเกีย่วกับการพัฒนาฝึกอบรม  และการแก้ไขการปฏิบตัิงาน  (ระบุความถนัด  จุดเด่น   
และสิ่งที่ควรพัฒนาของผูร้ับการประเมิน) 
 

คร้ังท่ี 1  (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62  ของปีถัดไป) 
 
………………………………………………………………………..………………. 
………………………………………………………….………………………………
………………………….………………………………………………………….……
…………………………………………………….……………………………………
…………………….………………………………………………………….…………
……………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….………………
………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….……………………………………………………
…….………………………………………………………….…………………………
……………………………….…………………………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….………………
………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….……………………………………………………
…….………………………………………………………….…………………………
……………………………….…………………………………………………………. 
 

คร้ังท่ี 2  (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62) 
 

……………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………….………………………………
………………………….………………………………………………………….……
…………………………………………………….……………………………………
…………………….………………………………………………………….…………
……………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….………………
………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….……………………………………………………
…….………………………………………………………….…………………………
……………………………….…………………………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………………
……………….………………………………………………………….………………
………………………………………….………………………………………………
………….………………………………………………………….……………………
…………………………………….……………………………………………………
…….………………………………………………………….…………………………
……………………………….…………………………………………………………. 
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  2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้คา่จ้าง 
 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
  ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90 - 100%) 
  ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
  ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง  (ผลการประเมินต่ ากว่า 60%) 

  ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  (ผลประเมิน 90 - 100%) 
  ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้น  (ผลประเมิน 60-89%) 
  ไม่ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง  (ผลการประเมินต่ ากว่า 60%) 

  
ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นคา่จ้าง  (โดยเฉพาะกรณ ี
เสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้น 
ค่าจ้าง  ให้ระบุให้ชัดเจน) 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผูป้ระเมิน 
                    (…………………………………..) 
           ต าแหน่ง…………………………………….. 
                วันท่ี…………………………………….. 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นคา่จ้าง  (โดยเฉพาะกรณ ี
เสนอเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  และกรณีเสนอไม่ควรเลื่อนขั้น 
ค่าจ้าง  ให้ระบุให้ชัดเจน) 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
   ควรเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1.5 ขั้น  ตามระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2544  ข้อ 12  วรรคสาม  
เหตุผล  (ระบุว่าผลการประเมินดีเด่น  เข้าเกณฑ ์
เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น  ในครั้งแรก  แต่มีข้อจ ากัด 
เรื่องโควตา  และผลประเมินดีเด่นอีกในครั้งท่ี 2   
และมโีควตาให้เลื่อนขั้นค่าจ้างได้อย่างไรบ้าง) 

………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………... 

 
ลงช่ือ…………………………………..ผูป้ระเมิน 

                      (…………………………………..) 
              ต าแหน่ง…………………………………….. 
                  วันท่ี…………………………………….. 

  



(ชดุที่ 3.2)

รอบการประเมนิ
ครั้งที่  1 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม ..........ถึงวันที่   31 มนีาคม............
ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน .......ถึงวันที่   30 กันยายน.......... 

ชื่อผู้รบัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................
ต าแหน่ง......................................กลุ่มงาน.............................................................สังกัด.................................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่ง........................................

น้ าหนัก 
สมรรถนะ รอ้ยละ คะแนนประเมนิ หมายเหตุ

(ข)   
สมรรถนะหลัก  5   ดา้น  (ให้ประเมนิพนักงานราชการทุกคน)

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 20
2. บรกิารที่ดี 10
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี 20
4. การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม 20
5. การท างานเป็นทีม 10

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1.การคิดวิเคราะห์การจัดการเรยีนรู้ 10

2.การมองภาพองค์รวมในการจัดระบบการดแูลชว่ยเหลือ 10
  เพ่ือการส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีน

ผลรวม 100%

แบบสรปุผลการประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิัตงิาน (สมรรถนะหลัก 5 ดา้น + สมรรถนะประจ าสายงาน)
พนักงานราชการที่ปฏบิัตงิานในสถานศึกษา

คะแนนขอ้ 1 - 5 (สมรรถนะหลัก 5 
ดา้น) และคะแนนขอ้ 1 - 2 
(สมรรถนะประจ าสายงาน) มาจาก
แบบประเมนิพฤตกิรรมการ
ปฏบิตังิานขอ้ยอ่ย (ชดุที ่4) 

น าผลรวมคะแนนไปกรอกใน
แบบสรปุผลการประเมนิ (ชดุ
ที ่1) สว่นที ่2



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม ..........ถึงวันที่   31 มนีาคม............
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน .......ถึงวันที่   30 กันยายน.......... 

ชื่อผู้รบัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่ง........................................



(ชดุที่ 2)

ก ำหนดตัวชี้วดั/ผลงำนจริง แต่ละรอบกำรประเมินฯ   ภำยใต้องค์ประกอบของปริมำณผลงำน คุณภำพผลงำน ควำมรวดเร็ว หรือ
ควำมตรงต่อเวลำ และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
รอบการประเมนิ  

ครั้งที่  1 ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม ...............ถึงวันที่   31 มนีาคม...............
ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน .............ถึงวันที่   30 กันยายน............. 

ชื่อผู้รบัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)….......................................................................................................................
ต าแหน่ง...........................................................กลุ่มงาน............................................สังกัด...........................................
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................ต าแหน่ง……..............................................

คะแนน น้ าหนัก คะแนนรวม
1 2 3 4 5 ประเมนิ(ก) รอ้ยละ (ข) (ค=กxข)

1

2

3

4

5

รวม 100% 0

รวมคะแนน (ค) แล้วหารดว้ย 100 น าผลลัพธ์ที่ไดคู้ณดว้ย 20 เพ่ือแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน (คx20) = 0
น าคะแนนรวมผลสัมฤทธิข์องงานชอ่ง (ค) ไปกรอกในแบบสรปุผลการประเมนิ (ชดุที่ 1) ส่วนที่ 2 ชอ่งคะแนน (ก) 

หมายเหต ุ   ระดบั 1  ต่ าสุดที่ยอมรบัได้
                       ระดบั 2 ต่ ากว่ามาตรฐาน
                       ระดบั 3  มาตรฐาน
                       ระดบั 4  ปานกลาง
                       ระดบั 5  ยากมาก

แบบประเมนิผลสัมฤทธิข์องงาน

ตวัชี้วัดผลงาน
คะแนนตามระดบัค่าเป้าหมาย

ให้ระบุงานท่ีได้รับมอบหมายแต่
ละข้อใส่ค่าน ้าหนักมากน้อยตาม
ความยากง่ายของงานและเมื่อ
รวมค่าน ้าหนักของงานแล้วต้องไม่
เกิน 100 คะแนน  (แล้ว
ด้าเนินการคิดค่าคะแนนเพื่อน้า
คะแนนในช่อง ค. ไปกรอกใน
แบบชุดที่ 1 ส่วนที่ 2 )



ลับ    
 
 
ที่  ศธ  ๐๔๑๓๐/ว 1490                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒
                       8/1 หมู่ 1 ต ำบลชัยนำรำยณ์ 

               อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐ 
     
                             9  พฤษภำคม  2562 
 
เรื่อง  แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562)         

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด  

ด้วย คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23  
เมษำยน 2562 ได้มีมติกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) เรียบร้อยแล้ว 
และ กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 “...ให้มีกำรแจ้ง
ผลกำรเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละคนทรำบเป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละ
บุคคล ...ประกอบด้วย อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อน และเงินเดือนที่
พึงได้รับกำรเลื่อนตำมผลกำรเลื่อนเงินเดือนนั้น...” 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนของ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) แต่ละคนทรำบเป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละ
บุคคล โดยให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำปฏิบัติตำมนี้โดยเคร่งครัด ดังนี้ 

1. แจ้ง ให้ข้ำรำชกำรครูทรำบเป็นรำยบุคคล โดยเข้ำเว็บไซต์ http://www.lopburi2.go.th/ 
แจ้งรับทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลเท่านั้น หากผู้อ่ืนน าไปเข้าสู่ระบบและเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนของผู้อ่ืนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัว กรณีมีการร้องเรียน ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้ถูกร้องเรียนจะต้องรับผิดชอบ
ตามระเบียบ  เมื่อเข้ำเว็บไซต์ข้ำงต้นแล้ว จะปรำกฏรูปภำพดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lopburi2.go.th/
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ให้กรอกชื่อผู้ใช้โดยกรอกเลขประจ ำตัวประชำชน รหัสผ่ำนให้ข้ำรำชกำรครูก ำหนดรหัสผ่ำนเอง แล้วคลิ๊ก “เข้ำสู่
ระบบ”  จะปรำกฏรูปภำพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ลับ 
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2. ส ำหรับข้ำรำชกำรครูที่ไม่ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน จ ำนวน 6 รำย เนื่องจำกบรรจุเข้ำรับ 
รำชกำรมำแล้วเป็นเวลำน้อยกว่ำสี่เดือน ให้แจ้งให้ผู้นั้นทรำบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
   2.1 นางสาวศศิธร มีคุณ   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเกาะรัง 
   2.2 นำงสำวพัชรินทร ์ ศรีนิล  ครูผู้ช่วย โรงเรียนซอย 26 สำย 4 ซ้ำย 
   2.3 นำงสำวนงนุช แก้วค ำ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรหมรังษี 
   2.4 นำงศิริพรรณ เคนบุปผำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนช่องสำลิกำ 
   2.5 นำงสำวเจนจิรำ ศรีโสภำ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ ำสุดวิไลประชำสรรค์ 
   2.6 นำงสำวกนกพร มุ้ยแก้ว  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนท่ำหลวง  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
          ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

(นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
 

 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
เจ้ำของเรื่อง  นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๐๐ ๗๓๘๐ 
โทร. ๐ ๓๖77 1496 
โทรสำร  ๐ ๓๖77 1497  
ไปรษณีย์อิเลกโทรนิกส์ kunmananas@gmail.com 
 
 
 
 

 

mailto:kunmananas@gmail.com


ลับ 

หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 

 

รอบการประเมิน  รอบท่ี ๑ ๑ ตุลาคม 2561  ถึง ๓๑ มีนาคม 2562 
  รอบท่ี ๒ ๑ เมษายน .................. ถึง ๓๐ กันยายน ................. 

ชื่อ  ...........................................   นามสกุล  ..................................................  ต าแหน่ง ครู 
โรงเรียน.....................................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เงินเดือนเดิม (บาท)   22,000.- บาท 

 ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
ฐานในการ
ค านวณ  
(บาท) 

ร้อยละ 
ที่ได้เลื่อน 

จ านวนเงินที่ได้เพ่ิม เงินเดือนที่ได้รับ 
(บาท) เงินเดือน 

ที่ได้เลื่อน (บาท) 
เงินค่าตอบแทน
พิเศษ (บาท) 

22,780 
 

2.90 
(ระดับดีมาก) 

670.- - 22,670.- 

 
 
 กรณีท่ีไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจาก ......................................................................................... 

 
                                         ลงชื่อ  

(นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

วันที่  9  พฤษภาคม  2562 
 
 
 
 

ลับ 



   
 
ที่  ศธ  ๐๔๑๓๐/ว 1531                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒
                       8/1 หมู่ 1 ต ำบลชัยนำรำยณ์ 

               อ ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐ 
     
                             14  พฤษภำคม  2562 
 
เรื่อง  เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562)         

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด  

ด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่กำรเลื่อนครั้งที่ 1  
(1 เมษำยน 2562) เป็นต้นไป จะเป็นกำรเลื่อนแบบเป็นช่วง (ร้อยละ) เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและเป็นไปในแนวทำง
เดียวกัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2 จึงขอซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเงินเดือน ดังนี้ 

1. กำรแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) เป็นต้นไป เป็นกำรแจ้งให้ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละคนทรำบเป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละบุคคล 

2. เงินเดือนในเดือนพฤษภำคม 2562 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจะได้รับ 
เงินเดือนเดิม เนื่องจำกระบบจ่ำยตรงปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมกำรเลื่อนจำกข้ันเป็นช่วง (ร้อยละ) ยังไม่แล้วเสร็จ  

3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรเลื่อนวิทยฐำนะและได้รับกำรเลื่อนและ 
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ที่ยังไม่ได้รับค ำสั่งแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขค ำสั่งจะแจ้งให้
ทรำบต่อไป เมื่อได้รับค ำสั่งแก้ไขเป็นปัจจุบันแล้วยังคงได้รับเงินเดือนเดิมไปก่อน จนกว่ำระบบจ่ำยตรงจะแก้ไข
โปรแกรมแล้วเสร็จ 

4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 เมษำยน  
2562 ในเดือนพฤษภำคม 2562 ยังไม่ได้รับเงินเดือน จะได้รับเงินเดือนและตกเบิกในเดือนมิถุนำยน 2562  

5. เมื่อระบบจ่ำยตรง กรมบัญชีกลำง แจ้งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรอกข้อมูลกำรเลื่อน 
เงินเดือน  วิทยฐำนะ และกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะได้รับเงินเดือนใหม่ เงินวิทยฐำนะ และรับ
เงินตกเบิกเมื่อใดจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและแจ้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ทรำบโดยทั่วกัน 

          ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                                 
                                                                       

(นำงสำวชนพชิำ  ทรงเสรีย์) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
เจ้ำของเรื่อง  นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์ 
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๐๐ ๗๓๘๐ 
โทร. ๐ ๓๖77 1496 
โทรสำร  ๐ ๓๖77 1497  
ไปรษณีย์อิเลกโทรนิกส์ kunmananas@gmail.com 
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