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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 

 
 
 

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

เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2562) 
 

  ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 5 วรรคสอง ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 

  ดังนั้น โรงเรียน.........................................โดย นาย/นาง/นางสาว.................................  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................... ผู้รับมอบอ านาจจากผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ 
55/2562  เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของ
ฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ลงวันที่  15 มีนาคม 2562  จึงประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของ
ฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2562) ดังนี้ 

 

ระดับการประเมิน คะแนน อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

ดีเด่น 90-100 ........................... 

ดีมาก 80-89.99 ........................... 

ดี 70-79.99 ............................. 

พอใช้ 60-69.99 .............................. 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

 ประกาศ ณ วันที่...............มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

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

                           ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... 



 (ตัวอย่าง)  
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียน.................................................. 
เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

                       

  เพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 8(7)  
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น โรงเรียน................. ................... ..........จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่    
31 มีนาคม 2562  ดังนี้ 
  ระดับดีเด่น 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครู 
  ระดับดีมาก  
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครู 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 
  นาย/นาง/นางสาว.................................................ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

   ประกาศ ณ วันที่.................เดือน................. พ.ศ. .......................... 

(ลงชื่อ)................................................. 
                    (...............................................) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................... 



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

1 นางเกษร ควบคุม ครูช านาญการ ชุมชนบา้นชยับาดาล 2 3 1 1 3 4 0206191 1989 คศ.2 52,940 97 ดีเด่น 35,270 3.25 1,150 - 54,090

2 นางสุวฒันา สรรพรชยัพงษ์ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนบา้นชยับาดาล 1 2 1 2 0206192 1990 คศ.3 62,100 96 ดีเด่น 49,330 3.25 1,610 - 63,710

3 นายประทวน นิลพนัธ์ุ ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนบา้นชยับาดาล 2 5 1 3 3 8 0206193 1993 คศ.3 68,000 98 ดีเด่น 49,330 3.25 1,040 563.23 69,040

4 นางอุทยัทิพย ์สินธุไชย ครูช านาญการพิเศษ ชุมชนบา้นชยับาดาล 1 1 1 1 0206196 4773 คศ.3 29,420 94 ดีเด่น 37,200 3.25 1,210 - 30,630

5 น.ส.นอ้งนุช รักษาเดช ครู ชุมชนบา้นชยับาดาล 0206198 2562 คศ.1 22,890 94 ดีเด่น 22,780 3.25 750 - 23,640

6 น.ส.โยธกา ทากลุ ครู ชุมชนบา้นชยับาดาล 3 10 3 10 0206199 1173 คศ.1 18,270 95 ดีเด่น 22,780 3.25 750 - 19,020

7 นายอภิวฒิุ ศิริชยั ครูผูช่้วย ชุมชนบา้นชยับาดาล 4 4 4 4 0206194 1997 ครูผูช่้วย 16,920 92 ดีเด่น 17,480 3.25 570 - 17,490

8 น.ส.ขนัธศิ์ริ ขนัตี ครูผูช่้วย ชุมชนบา้นชยับาดาล 1 1 1 3 2 4 0206195 2003 ครูผูช่้วย 15,050 88 ดีมาก 17,480 2.90 510 - 15,560

9 น.ส.บงัอร ปักกะทานงั ครูผูช่้วย ชุมชนบา้นชยับาดาล 2 3 2 3 0206197 2153 ครูผูช่้วย 15,050 87 ดีมาก 17,480 2.90 510 - 15,560

10 น.ส.รัตนา ศิริคุปต์ ครู บา้นล าโกฏิทอง 0206202 2015 คศ.3 62,100 95 ดีเด่น 49,330 3.40 1,680 - 63,780

11 นางประทิน ดีเฉย ครู บา้นล าโกฏิทอง 0206204 2017 คศ.3 62,100 94 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 63,630

12 นางอจัฉรา เทพทอง ครู บา้นล าโกฏิทอง 0206206 2018 คศ.2 52,060 93 ดีเด่น 35,270 3.10 1,100 - 53,160

13 นางวนิดา สลุงอยู่ ครู บา้นล าโกฏิทอง 0206205 2019 คศ.3 42,330 89 ดีมาก 49,330 3.40 1,680 - 44,010

14 น.ส.วิลาสิณี วาโย ครู บา้นล าโกฏิทอง 0206203 2016 คศ.2 24,440 89 ดีมาก 30,200 3.40 1,030 - 25,470

15 นางกาญจนา เกษไชย ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะกอก 0206208 2027 คศ.3 55,720 92 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 57,250

16 นางนวพร  ปัญจรัตน์ไพศาล ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะกอก 0206210 2029 คศ.3 52,060 91 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 53,590

17 นางพีรนุช  เถ่ือนขนุทอง ครู บา้นมะกอกหวาน 0206220 1991 คศ.1 24,750 96 ดีเด่น 22,780 3.40 780 - 25,530

18 นายทวาย เขียวสมอ ครู บา้นมะกอกหวาน 0206216 2055 คศ.2 52,940 95 ดีเด่น 35,270 3.40 1,200 - 54,140

19 นางฐิติพสัส์ นาน ้าเช่ียว ครู บา้นมะกอกหวาน 1 2 1 2 2 4 0206219 2686 คศ.3 65,910 95 ดีเด่น 49,330 3.40 1,680 - 67,590

20 น.ส.อนุชสรา โนค า ครู บา้นมะกอกหวาน 0206214 2044 คศ.1 17,910 94 ดีเด่น 22,780 3.30 760 - 18,670

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

หนา้ท่ี 1



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

21 นางกญุชลี สีด า ครู บา้นมะกอกหวาน 0206215 2052 คศ.2 25,440 93 ดีเด่น 30,200 3.30 1,000 - 26,440

22 น.ส.สุภาวดี รัตนาวงษ์ ครู บา้นมะกอกหวาน 2 2 2 2 0207609 1277 คศ.1 22,450 92 ดีเด่น 22,780 3.30 760 - 23,210

23 นางพชัรี ไชยารักษ์ ครู บา้นมะกอกหวาน 0206218 2248 คศ.1 23,360 92 ดีเด่น 22,780 3.30 760 - 24,120

24 นางยพุา ศรีไพฑูรย์ ครู บา้นมะกอกหวาน 1 2 1 2 0206213 2039 คศ.3 57,500 91 ดีเด่น 49,330 3.30 890 737.89 58,390

25 น.ส.สุนิสา จาลึก ครูผูช่้วย บา้นมะกอกหวาน 1 7 1 7 0206724 4070 ครูผูช่้วย 16,920 88 ดีมาก 17,480 2.97 520 - 17,440

26 วา่ท่ี ร.ต.หญิงสมฤทยั ดีรักษา ครูผูช่้วย บา้นมะกอกหวาน 1 1 1 1 0207075 3996 ครูผูช่้วย 16,920 87 ดีมาก 17,480 2.97 520 - 17,440

27 นายศิลา สุทธิจนัทร์ ครู บา้นมะกอกหวาน 1 1 1 1 0206212 2036 คศ.3 62,100 85 ดีมาก 49,330 2.97 1,470 - 63,570

28 นางชญาณ์พิมพ ์มัน่เลิศธ ารง ครูช านาญการพิเศษ บา้นห้วยนา 0206224 2063 คศ.3 62,100 98 ดีเด่น 49,330 3.56 1,760 - 63,860

29 น.ส.รสสุคนธ ์สลุงใหญ่ ครูผูช่้วย บา้นห้วยนา 0206222 2005 ครูผูช่้วย 15,800 82 ดีมาก 17,480 3.16 560 - 16,360

30 นางมาลีรัตน์ แสงประไพ ครูช านาญการพิเศษ บา้นม่วงคอ่ม 1 5 1 5 0206233 2080 คศ.3 49,420 93 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 50,950

31 นางนยันา โชคสุขนิรันดร ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 1 2 2 3 3 5 0206249 292 คศ.2 36,840 84 ดีมาก 35,270 2.85 1,010 - 37,850

32 น.ส.ธีรพร เอนกศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บา้นม่วงคอ่ม 1 1 1 1 0206245 1792 คศ.3 37,900 92 ดีเด่น 37,200 3.10 1,160 - 39,060

33 นางนิตยา เหมือดไธสง ครูช านาญการพิเศษ บา้นม่วงคอ่ม 3 6 3 6 0206246 1995 คศ.3 40,860 78 ดี 49,330 2.52 1,250 - 42,110

34 นางยพุาพร ศรีพร้อม ครูช านาญการพิเศษ บา้นม่วงคอ่ม 2 2 2 2 0206239 2872 คศ.3 51,170 91 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 52,700

35 นางสมเกียรติ เงินแจ่ม ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 1 2 1 2 0206241 4306 คศ.2 52,060 74 ดี 35,270 2.52 890 - 52,950

36 วา่ท่ีร.ต.มงคล สระสงฆ์ ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 2 2 2 2 0206231 886 คศ.2 28,590 96 ดีเด่น 30,200 3.10 940 - 29,530

37 นางศิริลกัษณ์ พินิจชยั  ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 2 2 2 2 0206229 322 คศ.2 29,690 90 ดีเด่น 30,200 3.10 940 - 30,630

38 นางพาขวญั ค  าโห ครู บา้นม่วงคอ่ม 2 3 1 1 3 4 0206243 4646 คศ.1 24,750 88 ดีมาก 22,780 2.85 650 - 25,400

39 นางวราภรณ์ จาวรรณกาศ ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 3 4 3 4 0206244 2762 คศ.2 25,930 76 ดี 30,200 2.52 770 - 26,700

40 นายฐิติไชย ศรีผา่น ครู บา้นม่วงคอ่ม 0206247 2079 คศ.1 22,890 95 ดีเด่น 22,780 3.10 710 - 23,600

41 นางคณิตตา รู้กิจนา ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 1 4 1 4 0206248 2076 คศ.2 25,930 77 ดี 30,200 2.52 770 - 26,700

หนา้ท่ี 2



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน
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ระดบักำรเล่ือนลำป่วย
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พอใช้
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โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
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รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

42 นางณฐัชไม สาดฟัก ครูช านาญการ บา้นม่วงคอ่ม 1 1 1 1 0206235 2082 คศ.2 27,500 86 ดีมาก 30,200 2.85 870 - 28,370

43 น.ส.กสุุมา มนสัสิทธิพนัธ ์ ครู บา้นม่วงคอ่ม 0206240 4123 คศ.1 21,150 94 ดีเด่น 22,780 3.10 710 - 21,860

44 น.ส.ธญัวรัตม ์ศรีแสงอ่อน ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 2 2 2 2 0206242 4645 ครูผูช่้วย 16,920 76 ดี 17,480 2.52 450 - 17,370

45 น.ส.ชลธิชา บวัทอง ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 1 1 1 1 0206238 2714 ครูผูช่้วย 16,190 76 ดี 17,480 2.52 450 - 16,640

46 น.ส.สุดารัตน์ โพธ์ิไทร ครู บา้นม่วงคอ่ม 1 1 1 1 0206256 2632 คศ.1 23,810 85 ดีมาก 22,780 2.85 650 - 24,460

47 วา่ท่ี ร.ต.หญิงกลัยาทิพย ์เมืองบุญ ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 3 3 3 3 0206862 3394 ครูผูช่้วย 16,920 75 ดี 17,480 2.52 450 - 17,370

48 นายจกัรี รุททองจนัทร์ ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 0206234 2081 ครูผูช่้วย 15,800 74 ดี 17,480 2.52 450 - 16,250

49 น.ส.มยรีุ ชยัสามหมอ ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 0206250 1606 ครูผูช่้วย 15,800 74 ดี 17,480 2.52 450 - 16,250

50 น.ส.นิตยา กนัดก ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 0206237 2648 ครูผูช่้วย 15,800 74 ดี 17,480 2.52 450 - 16,250

51 น.ส.ศิริวรรณ ฟูบุญมา ครูผูช่้วย บา้นม่วงคอ่ม 0206225 2375 ครูผูช่้วย 15,800 75 ดี 17,480 2.52 450 - 16,250

52 นายชาญณรงค ์แพรเมือง ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ 1 2 1 2 0206253 634 คศ.3 61,110 89 ดีมาก 49,330 3.10 1,530 - 62,640

53 นางกนกพร วฒันะศรี ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ 1 2 1 2 0206254 2090 คศ.3 62,100 94 ดีเด่น 49,330 3.30 1,630 - 63,730

54 นางพรทิพย ์บุญลือ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ 2 2 2 2 0206255 2095 คศ.3 62,760 88 ดีมาก 49,330 3.10 1,530 - 64,290

55 นางชนากานต ์มูลยแพทย์ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ 1 3 1 3 0206256 2098 คศ.3 46,040 92.5 ดีเด่น 49,330 3.30 1,630 - 47,670

56 นางเฉลียว สุทธิจนัทร์ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ 1 2 1 2 0206258 143 คศ.3 62,100 92 ดีเด่น 49,330 3.30 1,630 - 63,730

57 นางเกศรินทร์ แขวนสันเทียะ ครูช านาญการพิเศษ วดัสวา่งอารมณ์ 1 2 1 2 0206263 2058 คศ.3 34,470 87 ดีมาก 37,200 3.10 1,160 - 35,630

58 น.ส.วิภาดา รุจิระกลุ ครูผูช่้วย วดัสวา่งอารมณ์ 0206257 2136 ครูผูช่้วย 16,920 90 ดีเด่น 17,480 3.30 580 - 17,500

59 น.ส.วรรณสร เสวกพนัธ์ ครูผูช่้วย วดัสวา่งอารมณ์ 0206293 2653 ครูผูช่้วย 16,190 90 ดีเด่น 17,480 3.30 580 - 16,770

60 น.ส.ธนวรรณ ยิม้อยู่ ครูผูช่้วย วดัสวา่งอารมณ์ 0206259 918 ครูผูช่้วย 15,800 90 ดีเด่น 17,480 3.30 580 - 16,380

61 นายบุญส่ง ดงักลาง ครูช านาญการพิเศษ บา้นเขาแหลม 0206266 2123 คศ.3 46,040 95 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 47,520

62 นางแกว้ตา คงฤทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเขาแหลม 0206273 2134 คศ.3 63,810 87 ดีมาก 49,330 2.82 1,400 - 65,210

หนา้ท่ี 3



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง
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ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
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คลิกเลือก
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63 นายหิรัญปกรณ์ ปล้ืมมะลงั ครู บา้นเขาแหลม 2 2 1 1 3 3 0206265 2126 คศ.1 17,310 88 ดีมาก 22,780 2.82 650 - 17,960

64 น.ส.สมฤดี แสงแสน ครูผูช่้วย บา้นเขาแหลม 1 1 1 1 0206272 2131 ครูผูช่้วย 16,920 86 ดีมาก 17,480 2.82 500 - 17,420

65 น.ส.วนชล ลอยบรรดิษฐ ครูผูช่้วย บา้นเขาแหลม 1 1 1 1 0206268 4205 ครูผูช่้วย 16,570 86 ดีมาก 17,480 2.82 500 - 17,070

66 น.ส.ณฐัญา แดงแพง ครูผูช่้วย บา้นเขาแหลม 0206267 2127 ครูผูช่้วย 15,800 85 ดีมาก 17,480 2.82 500 - 16,300

67 นางสมจิตร บานเยน็ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเขายายกะตา 1 1 1 1 0206284 2105 คศ.3 42,330 87 ดีมาก 49,330 2.50 1,240 - 43,570

68 น.ส.ทกัษพร วงคเ์ครือวลัย์ ครูช านาญการ บา้นเขายายกะตา 0206282 4377 คศ.2 28,050 88 ดีมาก 30,200 2.50 760 - 28,810

69 น.ส.พรทิพย ์แกว้หล่อ ครูช านาญการ บา้นเขายายกะตา 0206287 2037 คศ.2 25,440 89 ดีมาก 30,200 2.50 760 - 26,200

70 นายสมชาย ไขนิ่ล ครูช านาญการพิเศษ บา้นเขายายกะตา 3 5 3 5 0206278 2108 คศ.3 31,250 92 ดีเด่น 37,200 2.80 1,050 - 32,300

71 นายโกมิน มาลา ครูช านาญการพิเศษ บา้นเขายายกะตา 3 3 1 1 4 4 0206283 2110 คศ.3 29,420 87 ดีมาก 37,200 2.50 930 - 30,350

72 น.ส.ดุษฎี หนูสลุง ครูช านาญการพิเศษ บา้นเขายายกะตา 0206285 4468 คศ.3 29,420 89 ดีมาก 37,200 2.50 930 - 30,350

73 นางภรัณยา ชุ่มใจรักษ์ ครู บา้นเขายายกะตา 1 2 1 2 0206280 2101 คศ.1 17,910 93 ดีเด่น 22,780 2.80 640 - 18,550

74 น.ส.ศรีภทัรา ศรีบวัคล่ี ครู บา้นเขายายกะตา 1 2 1 2 0206286 2106 คศ.1 17,310 92 ดีเด่น 22,780 2.80 640 - 17,950

75 น.ส.อินดา ทว้มประเสริฐ ครูผูช่้วย บา้นเขายายกะตา 2 3 2 3 0207489 2595 ครูผูช่้วย 16,920 90 ดีเด่น 17,480 2.80 490 - 17,410

76 นายฉัตรชยั ช่ืนชูจิต ครูผูช่้วย บา้นเขายายกะตา 3 6 3 6 0206281 2731 ครูผูช่้วย 16,920 85 ดีมาก 17,480 2.50 440 - 17,360

77 น.ส.อภสัรา โสวรรณ ครูผูช่้วย บา้นเขายายกะตา 0206288 3741 ครูผูช่้วย 16,920 87 ดีมาก 17,480 2.50 440 - 17,360

78 วา่ท่ี ร.ต.จ านนัท ์เสาศิริ ครูผูช่้วย บา้นเขายายกะตา 2 4 2 4 0206279 2421 ครูผูช่้วย 15,050 79 ดี 17,480 2.30 410 - 15,460

79 น.ส.จตุพร สามสี ครูผูช่้วย บา้นเขายายกะตา 1 1 1 1 0206275 1733 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.30 410 - 16,210

80 น.ส.องัสนา หลายเจริญ ครูช านาญการพิเศษ บา้นห้วยดีเลิศ 1 1 1 1 0206291 2117 คศ.3 52,940 98 ดีเด่น 49,330 2.90 1,440 - 54,380

81 น.ส.อนุสรา ศรีแกว้อ่อน ครูช านาญการพิเศษ บา้นห้วยดีเลิศ 0206292 2119 คศ.3 33,260 90 ดีเด่น 37,200 2.90 1,080 - 34,340

82 นางภสัสร กลุเมือง ครู บา้นห้วยดีเลิศ 0206290 2115 คศ.1 22,890 90 ดีเด่น 22,780 2.90 670 - 23,560

83 น.ส.วรรณิศา จนัทา ครู บา้นทุ่งตาแกว้ 0207613 2431 คศ.1 18,690 95 ดีเด่น 22,780 2.80 640 - 19,330

หนา้ท่ี 4
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ดมีำก
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ลำกจิ รวม
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โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
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คลิกเลือก
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84 นายพลากร แสงสวา่ง ครู บา้นทุ่งตาแกว้ 0206297 2149 คศ.1 21,570 92 ดีเด่น 22,780 2.60 600 - 22,170

85 น.ส.ธมล นาน ้าเช่ียว ครูผูช่้วย บา้นทุ่งตาแกว้ 0206299 2382 ครูผูช่้วย 15,800 80 ดีมาก 17,480 2.80 490 - 16,290

86 น.ส.อญัชิษฐา อมัพวา ครูผูช่้วย บา้นทุ่งตาแกว้ 0206295 2146 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.35 420 - 16,220

87 นางสมจิตร เมืองโคตร ครูช านาญการพิเศษ วดัศิริบรรพต 0206303 2684 คศ.3 56,610 94 ดีเด่น 49,330 3.22 1,590 - 58,200

88 น.ส.บุณฑริกา วยุชยัภูมิ ครูผูช่้วย วดัศิริบรรพต 0206302 2681 ครูผูช่้วย 15,800 94 ดีเด่น 17,480 3.22 570 - 16,370

89 นายสิทธิชยั สิทธิเลิศประสิทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ บา้นโกรกรกฟ้า 1 1 1 1 2 2 0206306 2700 คศ.3 53,950 87 ดีมาก 49,330 2.90 1,440 - 55,390

90 นางสมร สิทธิเลิศประสิทธ์ิ ครูช านาญการพิเศษ บา้นโกรกรกฟ้า 2 2 2 2 0206308 2702 คศ.3 50,290 86 ดีมาก 49,330 2.90 1,440 - 51,730

91 นางสมบติั เบียดนอก ครูช านาญการพิเศษ บา้นโกรกรกฟ้า 1 2 1 2 0206309 2707 คศ.3 62,100 88 ดีมาก 49,330 2.90 1,440 - 63,540

92 นายพิชฐา  ทองประสาร ครูช านาญการพิเศษ บา้นโกรกรกฟ้า 2 2 3 5 5 7 0206305 2697 คศ.3 41,580 94 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 43,140

93 น.ส.แววมณี ศรีไพร ครู บา้นโกรกรกฟ้า 2 2 2 2 0206310 3670 คศ.1 22,890 98 ดีเด่น 22,780 3.15 720 - 23,610

94 นายธนกร กอสันเทียะ ครูผูช่้วย บา้นโกรกรกฟ้า 01490029 1723 ครูผูช่้วย 16,920 96 ดีเด่น 17,480 3.15 560 - 17,480

95 น.ส.อารีย ์สนุ่นดี ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206313 1705 คศ.3 55,720 95 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 57,250

96 นายสุดทา้ย วงษก์าญจนรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 3 3 3 3 0206324 2166 คศ.3 68,000 79 ดี 49,330 2.10 1,040 - 69,040

97 นางสุวารี โสมาบุตร ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 2 1 2 0206314 4612 คศ.3 58,390 94 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 59,920

98 นางรัตนา วิไลแกว้ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206315 682 คศ.3 35,800 91 ดีเด่น 37,200 3.10 1,160 - 36,960

99 นางพทัรินทร์ เนียมค า ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 1 2 3 3 4 0206316 2045 คศ.3 58,390 96 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 59,920

100 นายฉลอง สุนทรศาลทูล ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 2 2 2 2 0206328 2152 คศ.3 64,860 93 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 66,390

101 นายสุภร ขนัธุปัทม์ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 1 1 2 2 3 0206318 2157 คศ.3 56,610 89 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 58,090

102 นางเพญ็ศรี ขนัศิริวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 2 2 0206325 2168 คศ.3 43,800 92 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 45,330

103 นางนภาพร มหจัฉริยานุศาสน์ ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206330 3736 คศ.3 47,660 96 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 49,190

104 น.ส.จิตรณภา  พลาดิศยั ครูช านาญการ บา้นเกาะรัง 0206332 2160 คศ.2 29,690 93 ดีเด่น 30,200 3.10 940 - 30,630

หนา้ท่ี 5



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

105 นายธงชยั โม่งแสวง ครูช านาญการ บา้นเกาะรัง 1 1 4 4 5 5 0206336 3819 คศ.2 30,280 88 ดีมาก 35,270 3.00 1,060 - 31,340

106 นางสุจิตรา โพธ์ินา ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 2 1 2 0206331 4259 คศ.3 33,800 95 ดีเด่น 37,200 3.10 1,160 - 34,960

107 นางจนัทนา อินทพนม ครูช านาญการพิเศษ บา้นเกาะรัง 1 2 1 2 0206340 1808 คศ.3 58,390 90 ดีเด่น 49,330 3.10 1,530 - 59,920

108 น.ส.พชัรนนัท ์มาอยูว่งั ครูช านาญการ บา้นเกาะรัง 1 1 5 5 6 6 0206334 4610 คศ.2 30,850 89 ดีมาก 35,270 3.00 1,060 - 31,910

109 นางจิรณี ประกอบเสียง ครูช านาญการ บา้นเกาะรัง 2 2 2 2 0206321 2161 คศ.2 29,690 85 ดีมาก 30,200 3.00 910 - 30,600

110 นางประไพพิศ พานทอง ครูช านาญการ บา้นเกาะรัง 3 3 3 3 0206339 2645 คศ.2 29,140 94 ดีเด่น 30,200 3.10 940 - 30,080

111 นางวนิดา วงัคีรีภชั ครู บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 2 2 0206327 4611 คศ.1 21,570 86 ดีมาก 22,780 3.00 690 - 22,260

112 นายสุริยาวธุ นนัทะสูน ครู บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206333 2740 คศ.1 21,570 87 ดีมาก 22,780 3.00 690 - 22,260

113 นางวราภรณ์ ศรีสมุทร์ ครูช านาญการ บา้นเกาะรัง 1 3 1 3 0206337 2566 คศ.2 25,930 90 ดีเด่น 30,200 3.10 940 - 26,870

114 นายคณาเดช วงษก์าญจนรัตน์ ครู บา้นเกาะรัง 3 4 2 2 5 6 0206317 2155 คศ.1 19,920 91 ดีเด่น 22,780 3.10 710 - 20,630

115 นางพวงพยอม ตาลเหลก็ ครู บา้นเกาะรัง 2 2 1 1 3 3 0206342 2741 คศ.1 19,510 92 ดีเด่น 22,780 3.10 710 - 20,220

116 นายธีระยทุธ คงแสงธรรม ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 0206217 2225 ครูผูช่้วย 17,690 88 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 18,220

117 น.สชญัญา เหมหอมวงษ์ ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206320 2159 ครูผูช่้วย 17,690 90 ดีเด่น 17,480 3.10 550 - 18,240

118 น.ส.ปริฎฐา   สารแสน ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 0206341 2495 ครูผูช่้วย 16,190 79 ดี 17,480 2.18 390 - 16,580

119 นายสุทธิพงษ ์พลหาร ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206326 3761 ครูผูช่้วย 16,920 87 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 17,450

120 น.ส.ศศิธร มีคุณ ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 1 1 1 1 0206329 3103 ครูผูช่้วย 15,800 59 ไม่เล่ือน 17,480 15,800

121 น.ส.ภทัร์สิริ แกว้ใย ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 1 1 2 21 3 22 0206338 3846 ครูผูช่้วย 15,800 82 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 16,330

122 น.ส.เตือนใจ อ่ิมสุข ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 0206319 2158 ครูผูช่้วย 15,800 83 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 16,330

123 น.ส.ปาริชาติ เทียบอุ่น ครูผูช่้วย บา้นเกาะรัง 1 5 1 5 0206322 2163 ครูผูช่้วย 15,800 84 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 16,330

124 นายสรวิชญ ์โสมดี ครู บา้นหนองบง 1 1 1 1 0206346 2173 คศ.1 17,910 94 ดีเด่น 22,780 2.60 600 - 18,510

125 น.ส.รัญชนา ฤกษค์ง ครูผูช่้วย บา้นหนองบง 0206348 1304 ครูผูช่้วย 16,920 93 ดีเด่น 17,480 2.60 460 - 17,380
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จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

126 น.ส.กฤติยาณี ม่วงแจ่ม ครูผูช่้วย บา้นหนองบง 1 1 1 1 2 2 0206347 2176 ครูผูช่้วย 16,190 92 ดีเด่น 17,480 2.60 460 - 16,650

127 นายเมธี วิไลแกว้ ครูช านาญการพิเศษ บา้นลงักาประชาสรรค์ 0206351 2183 คศ.3 33,140 95 ดีเด่น 37,200 2.90 1,080 - 34,220

128 นางขนิษฐา สาสอน ครูช านาญการพิเศษ บา้นลงักาประชาสรรค์ 0206353 3333 คศ.3 47,660 88 ดีมาก 49,330 2.65 1,310 - 48,970

129 น.ส.ศิริราวรรณ์ จนัทร์ไพจิตร ครูผูช่้วย บา้นลงักาประชาสรรค์ 0206350 2673 ครูผูช่้วย 16,190 89 ดีมาก 17,480 2.65 470 - 16,660

130 น.ส.อารยา พวงทอง ครูช านาญการพิเศษ บา้นหนองปลอ้ง 0206358 2191 คศ.3 40,860 87 ดีมาก 49,330 2.50 1,240 - 42,100

131 นายชาตรี ช่างเหลา ครูช านาญการ บา้นหนองปลอ้ง 1 1 1 1 0206355 4 คศ.2 25,930 97 ดีเด่น 30,200 2.70 820 - 26,750

132 น.ส.ปวีณา ศรีจ าปา ครู บา้นหนองปลอ้ง 0206357 2189 คศ.1 22,000 87 ดีมาก 22,780 2.50 570 - 22,570

133 นายนิพล ฉุนหอม ครูช านาญการพิเศษ บา้นบ่อน ้า 0206362 2404 คศ.3 63,810 96 ดีเด่น 49,330 3.65 1,810 - 65,620

134 นางมลธิยา เสมาเข่ือนขนัธ์ ครูผูช่้วย บา้นบ่อน ้า 0206361 2207 ครูผูช่้วย 15,050 85 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 15,580

135 นางอุดมพร เกิดมี ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 3 2 4 0206364 2389 คศ.3 54,820 88 ดีมาก 49,330 2.80 1,390 - 56,210

136 นางจ าเรียง สิงห์ทอง ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธ์ิงาม 1 2 1 2 0206374 4643 คศ.3 53,950 93 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 55,430

137 นางศิริลกัษณ์ ตุม้เพชร ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธ์ิงาม 2 2 2 2 0206375 4644 คศ.3 52,060 88 ดีมาก 49,330 2.80 1,390 - 53,450

138 นางอุบล ชา้งใหญ่ ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 1 0206376 365 คศ.3 49,420 91 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 50,900

139 นายสุรเดช สานุสุข ครูช านาญการพิเศษ วดัโพธ์ิงาม 5 5 5 5 0206373 2269 คศ.3 64,860 92 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 66,340

140 นางละมยั แกว้ศรีบุตร ครูช านาญการ วดัโพธ์ิงาม 1 2 1 3 2 5 0206367 4006 คศ.2 30,850 94 ดีเด่น 35,270 3.00 1,060 - 31,910

141 น.ส.ศลิษา โปร่งเจริญ ครู วดัโพธ์ิงาม 1 1 2 2 3 3 0206377 2410 คศ.1 22,000 93 ดีเด่น 22,780 3.00 690 - 22,690

142 น.ส.พรรณธิภา บุตรศรี ครู วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 1 0206372 2400 คศ.1 17,910 91 ดีเด่น 22,780 3.00 690 - 18,600

143 นายเชิดศกัด์ิ นาประสิทธ์ิ ครูผูช่้วย วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 1 0206609 4366 ครูผูช่้วย 17,690 92 ดีเด่น 17,480 3.00 530 - 18,220

144 น.ส.พิลาวรรณ ละอวยสะพุ ครูผูช่้วย วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 1 0206378 1227 ครูผูช่้วย 16,570 91 ดีเด่น 17,480 3.00 530 - 17,100

145 นายศภุชยั ชุ่มใจรักษ์ ครูผูช่้วย วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 1 0206368 2395 ครูผูช่้วย 15,800 91 ดีเด่น 17,480 3.00 530 - 16,330

146 น.ส.นฤมล ประสิทธ์ิ ครูผูช่้วย วดัโพธ์ิงาม 1 1 1 1 2 2 0206370 2398 ครูผูช่้วย 15,800 91 ดีเด่น 17,480 3.00 530 - 16,330
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จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

147 นางรัตนา เพช็ร์ท่าชา้ง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206398 2217 คศ.3 64,860 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 66,420

148 นายวีระพงศ ์แกมขนุทด ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206420 2726 คศ.3 66,960 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 68,520

149 น.ส.จุฑารัตน์ อู่ส าราญ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206421 2736 คศ.3 63,810 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 65,370

150 นายสุชาติ ไชยโชติ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206393 725 คศ.3 46,040 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 47,600

151 นางวิมล แกมขนุทด ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 2 1 1 2 3 0206383 2112 คศ.3 69,040 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,553.90 69,040

152 นายศกัด์ิชยั สุขประเสริฐ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206402 2238 คศ.3 69,040 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,553.90 69,040

153 นางฐิติกานต ์มะโนสา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 2 2 0206386 2243 คศ.3 58,390 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 59,950

154 นางนกแกว้ บุญเรือง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206407 2264 คศ.3 56,610 85 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 58,090

155 นางสมนึก วฒันกลุ ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ 5 7 5 7 0206394 1996 คศ.2 52,940 95 ดีเด่น 35,270 3.15 1,120 - 54,060

156 นางภาวิณี อน้คูเมือง ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ 2 2 2 2 0206395 2062 คศ.2 41,620 85 ดีมาก 35,270 3.00 1,060 - 42,680

157 นางอรพิน ไชยโชติ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206397 2214 คศ.3 50,290 94 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 51,850

158 นางละมยั หวงัศิริ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206411 2307 คศ.3 60,150 85 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 61,630

159 นางประสาร สุขเรืองรอง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 2 1 1 2 3 0206415 2453 คศ.3 55,720 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 57,280

160 น.ส.บุญสม ตรีปัญญา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206416 2664 คศ.3 62,760 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 64,320

161 นางพชัราภรณ์ กวีวฒันา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 2 2 0206428 2022 คศ.3 46,040 85 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 47,520

162 นางหทยัทิพย ์สถาพรพานิช ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206429 2288 คศ.3 69,040 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,553.90 69,040

163 นางรัตนา เป่ียมวฒันา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206430 2668 คศ.3 46,760 87 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 48,240

164 น.ส.วรัทยา ผาดจนัทึก ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 2 1 1 2 3 0206431 2553 คศ.3 40,860 87 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 42,340

165 นางก่ิงกาญจน์ วาโย ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206406 2260 คศ.3 33,140 85 ดีมาก 37,200 3.00 1,120 - 34,260

166 นางช่อฟ้า  เขตจ านงค์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 2 1 2 0206427 2456 คศ.3 33,140 87 ดีมาก 37,200 3.00 1,120 - 34,260

167 นางจุฑาทิพ แป้นจนัทร์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 3 5 4 6 0206384 2230 คศ.3 55,720 85 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 57,200

หนา้ท่ี 8



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

168 นายสิปปนนท ์บุญกวา้ง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 2 2 0206400 2232 คศ.3 31,250 85 ดีมาก 37,200 3.00 1,120 - 32,370

169 นายธนะชยั เทียบขนุทด ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ 0206390 2226 คศ.2 25,930 85 ดีมาก 30,200 3.00 910 - 26,840

170 นางภาวิณี สุขใจ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206387 2245 คศ.3 29,420 95 ดีเด่น 37,200 3.15 1,180 - 30,600

171 นางทองสุข นะธะศิริ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 3 4 3 4 0206424 2827 คศ.3 44,560 87 ดีมาก 49,330 3.00 1,480 - 46,040

172 นางอนงค ์คุม้สุภา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 2 1 2 0206391 2227 คศ.3 68,000 87 ดีมาก 49,330 3.00 1,040 439.90 69,040

173 นางส าอางค ์บุญเสือ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 2 2 2 2 4 4 0206426 2178 คศ.3 65,910 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 67,470

174 น.ส.จารุวรรณ จนัทร ครู อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206425 2261 คศ.1 19,920 95 ดีเด่น 22,780 3.15 720 - 20,640

175 นางปรียาภรณ์ แก่นอินตา ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 0206608 2713 คศ.3 42,330 95 ดีเด่น 49,330 3.15 1,560 - 43,890

176 นางสงบ พรมมา ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206404 2247 คศ.2 52,060 95 ดีเด่น 35,270 3.15 1,120 - 53,180

177 น.ส.นภารัตน์ แซ่โลว้ ครู อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206389 2703 คศ.1 17,910 95 ดีเด่น 22,780 3.15 720 - 18,630

178 นายธนพล นาคประดิษฐ์ ครู อนุบาลล านารายณ์ 0206418 2687 คศ.1 18,270 95 ดีเด่น 22,780 3.15 720 - 18,990

179 น.ส.ณฐักานต ์สังขก์รม ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 2 3 2 2 4 5 0206414 2451 ครูผูช่้วย 17,690 95 ดีเด่น 17,480 3.15 560 - 18,250

180 นายพทัธนนัท ์ธนสมบติัธิติชยั ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 2 2 0206399 2222 ครูผูช่้วย 16,920 95 ดีเด่น 17,480 3.15 560 - 17,480

181 นางรพีชล  แดนสิงห์ ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 1 1 1 1 0206423 3870 คศ.3 28,810 95 ดีเด่น 37,200 3.15 1,180 - 29,990

182 นางปานวาด รักเมือง ครูช านาญการพิเศษ อนุบาลล านารายณ์ 2 2 2 2 0206419 2694 คศ.3 33,800 95 ดีเด่น 37,200 3.15 1,180 - 34,980

183 น.ส.กญัญา แกว้มณี ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ 3 4 1 1 4 5 0206599 3752 คศ.2 25,240 85 ดีมาก 30,200 3.00 910 - 26,150

184 น.ส.อจัฉรา อิงคนินนัท์ ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 0206417 2671 ครูผูช่้วย 16,920 85 ดีมาก 17,480 3.00 530 - 17,450

185 น.ส.อรวรรณ จนัทา ครูช านาญการ อนุบาลล านารายณ์ 0206385 2241 คศ.2 24,750 87 ดีมาก 30,200 3.00 910 - 25,660

186 น.ส.ธิดารัตน์ เคราะห์ดี ครู อนุบาลล านารายณ์ 0206392 2231 คศ.1 22,890 85 ดีมาก 22,780 3.00 690 - 23,580

187 นายปณิธาน เทศผล ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 0206405 2257 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.85 500 - 16,300

188 น.ส.ปทุมมาลย ์กระดาษทอง ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 0206388 2255 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.85 500 - 16,300

หนา้ท่ี 9



จ ำนวนข้ำรำชกำรครูฯ : 1,228  รำย ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน จ ำนวน ใช้เงนิ (บำท)
เงนิเดือนรวม : 39,989,620.00              บำท 1

วงเงนิร้อยละ 2.85 : 1,139,704.17                บำท
ใช้เงนิเล่ือน : 351,950.05                   บำท 366 201,102.72          

วงเงนิคงเหลือ +/- : 787,754.12                   บำท

ล ำดบัที่ หน่วยงำน ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

ควำมดี ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง/วทิยฐำนะ ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ มำสำย เลขที่ เลขที่ ฐำนในกำร เล่ือนใน ใช้เงิน ค่ำตอบแทน ให้ได้รับ หมำยเหตุ
ควำมชอบ กีค่ร้ัง คร้ัง วนั คร้ัง วนั คร้ัง วนั (จ่ำยตรง) อนัดบั ขั้น คะแนน ระดบั ค ำนวณ ร้อยละ เล่ือน พเิศษ เงินเดือน

เงินเดือน

ณ 1 ม.ีค.62

ผลกำรเล่ือนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน  2562)

ระดบักำรเล่ือนลำป่วย

ระดบักำรเล่ือนเงนิเดือน
ดเีด่น
ดมีำก
ดี

พอใช้

ในคร่ึงปีที่แล้วมำ

ลำกจิ รวม

โปรแกรมกำรค ำนวณเล่ือนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "สำยผู้สอน" คร้ังที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
โรงเรียน.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

จ ำนวน (รำย)
185
142

ใช้เงนิ (บำท)
124,892.82     
63,709.90       
12,500.00       

-                 

ไม่เล่ือน

36
2

รวม

คลิกเลือก

ห้ามติดลบ

189 น.ส.สุดารัตน์ เพชรประไพ ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 0206409 2275 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.85 500 - 16,300

190 น.ส.พิมพพ์กัตร์ เปล่ียนทอง ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 2 2 2 2 0206413 2434 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.85 500 - 16,300

191 น.ส.ภคมน เจริญสลุง ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 0206410 2305 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.85 500 - 16,300

192 น.ส.ณฐัชา  อยูเ่ปรม ครูผูช่้วย อนุบาลล านารายณ์ 1 6 1 6 0206412 2353 ครูผูช่้วย 15,800 79 ดี 17,480 2.85 500 - 16,300

193 นางยพิุน สินธุไชย ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะนาว 1 3 1 3 0206438 1313 คศ.3 53,950 92 ดีเด่น 49,330 2.75 1,360 - 55,310

194 นางนิจ ชยัชุมพร ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะนาว 2 3 2 3 0206434 2271 คศ.3 58,390 94 ดีเด่น 49,330 2.75 1,360 - 59,750

195 นางวรรณวิมล สายสุข ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะนาว 1 1 1 1 0206436 2267 คศ.3 53,080 96 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 54,560

196 นางสุจรรยา พละเอน็ ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะนาว 3 3 3 3 0206440 2667 คศ.3 49,420 95 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 50,900

197 นางบวัเรียน ดา้นวงัขวา ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะนาว 1 1 1 1 0206441 2402 คศ.3 43,800 97 ดีเด่น 49,330 3.00 1,480 - 45,280

198 นางชนิดาภา  นกัดนตรี ครูช านาญการพิเศษ บา้นท่ามะนาว 2 3 1 1 3 4 0206433 591 คศ.3 28,810 93 ดีเด่น 37,200 2.75 1,030 - 29,840

199 น.ส.เปมิศานนัท ์เขียนสาร์ ครูผูช่้วย บา้นท่ามะนาว 1 1 1 1 0207231 4382 ครูผูช่้วย 15,800 95 ดีเด่น 17,480 3.00 530 - 16,330

200 นางแกว้ตา หอมกล่ินยา ครูช านาญการพิเศษ บา้นสันตะลุง 0206447 2281 คศ.3 62,100 95 ดีเด่น 49,330 3.20 1,580 - 63,680

201 นางสุนียรั์ตน์ มีแสง ครูช านาญการพิเศษ บา้นสันตะลุง 0206448 4744 คศ.3 35,120 93 ดีเด่น 37,200 3.00 1,120 - 36,240

หนา้ท่ี 10



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  
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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         
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 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 )
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รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับ สถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

โรงเรียน…………………………………………. 
ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที.่......................มีนาคม  พ.ศ. 2562 
ณ .............................................................................................. 

******************** 

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1   ประธานกรรมการ 
2   กรรมการ 
3   กรรมการ 
4 ฯลฯ   
5   กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

นาย/นาง/นางสาว............................................................ต าแหน่ง ผอ.รร........................................... 

เริ่มประชุม  เวลา  ………………… น. 

 นาย/นาง/นางสาว..............................................................ต าแหน่ง..................... ............................... 
ประธานกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา เมื่อครบ
องค์ประชุมแล้ว ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่ประชุม   รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี – 

 
 
 
 



2 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

ประธานฯ  :  แจ้งว่า การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1                
(1 เมษายน 2562) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ.การ
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์วิ ธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ สพฐ. เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 
คู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. และ           
แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งซักซ้อมแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและให้
โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

1. ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  
ภายในวงเงินร้อยละ 2.85 ของฐานอัตราเงินเดือนรวมของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงาน
การสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 
มีนาคม 2562 ตามมติคณะคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 

2. ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  (๑ เมษายน ๒๕62)  
ภายในวงเงินร้อยละ 3  ของฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการสายงานการสอน ที่รับเงินเดือนในอันดับ              
คศ.4 และ คศ.5 ของแต่ละโรงเรียน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

3. ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ดังนี้ 
   3.1 ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ               
ผู้รับการประเมิน 
   3.2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
   3.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของ             
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอนในสถานศึกษา 
   3.4 ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ
สถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูฯ ไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูฯ จากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตาม
จ านวน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
   3.5 ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาเงินเดือนระดับสถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ข้าราชการสายงานการสอน ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ 
ระดับ สพท. 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาประกาศอัตราร้อยละที่ ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ต ามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่ 55/2562 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับประกาศอัตรา
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ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2562) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  และให้ประกาศผู้ที่มี     
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน 

5. ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารส าหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ถึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
   5.1 โปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนเป็นไฟล์ excel ทางอีเมล หรือทาง  E-office  
   5.2 ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน และประกาศผลการปฏิบัติงานของผู้ที่
ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และระดับดีมาก จ านวน 1 ชุด 
   5.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารสถานศึกษา เฉพาะผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
   5.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา/รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 ชุด 

5.5 แบบเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับครู 
ผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 และ อันดับ คศ.4 อย่างละ จ านวน 4 ชุด 
   5.6 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
(ถ้ามี)  กรณีมีลูกจ้างประจ ามากกว่า ๑ คน ให้จัดเรียงล าดับมาด้วย  จ านวน 1 ชุด 

5.7 รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จ านวน 1 ชุด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  เรื่อง  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
(1 เมษายน 2562) 

ค าขอ  โรงเรียน................................................ มีความประสงค์ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ระดับสถานศึกษา พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1                    
(1 เมษายน 2562)  

ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 
  4. คู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพฐ. 

5. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1422  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  7. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2562) 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
1. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  โรงเรียน..................................... มีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

(ถ้ามี) .............คน ข้าราชการสายงานการสอนที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย – คศ.3 จ านวน.......... คน  
อัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ..............บาท ข้าราชการ
สายงานการสอน..........................บาท ซึ่งให้โรงเรียนเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งที่ (1 เมษายน 2562) ภายในวงเงินร้อยละ 2.85 ของฐานอัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 
2562 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา วงเงินที่ใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน จ านวน ................บาท ข้าราชการ
สายงานการสอน วงเงินที่ใช้ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน จ านวน.................. บาท 

2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) และข้าราชการสายงานการสอนได้ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของตนเอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการเลื่อนเงิน เดือน ระดับสถานศึกษา ได้
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน และเสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏผลการพิจารณา โดยเรียงล าดับความดีความชอบ ดังนี้ 
   2.1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คะแนน 

    
   2.2 ข้าราชการสายงานการสอน 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ คะแนน 

 ระดับดีเด่น   
1    
2    
 ระดับดีมาก   
1    
2    
3    
4    
5    
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การวิเคราะห์และความเห็นของโรงเรียน 
  1. โรงเรียน……………………………..ได้ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ วงเงินที่ใช้ส าหรับการเลื่อน
เงินเดือน และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ถ้ามี) ข้าราชการสายงาน
การสอนเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ระดับสถานศึกษา พิจารณาก าหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่น าเสนอข้างต้น  ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน คะแนน อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

ดีเด่น 90-100 3.70 ขึ้นไป 
ดีมาก 80-89.99 3.30 – 3.69 

ดี 70-79.99 3.00 – 3.29 
พอใช้ 60-69.99 3.00 ลงมา 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 

2. สรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1  
(1 เมษายน 2562) ดังนี้ 
   2.1 ข้าราชการสายงานการสอน (ถ้ามี) 
 

ระดับการประเมิน จ านวน (คน) วงเงินที่ใช้ส าหรับเลื่อน คงเหลือวงเงินเลื่อน 
1. ดีเด่น    
2. ดีมาก    
3. ดี    
4. พอใช้    
4. ไม่ได้เลื่อน (ถ้ามี)    
รวมทุกระดับการประเมิน    

 
โรงเรียน..................................................เสนอการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ให้การเสนอแนะและ
เห็นชอบ เพื่อน าเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พิจารณาต่อไปดังนี้ 

1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการพิจารณา 
ที่โรงเรียนเสนอ ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนแต่ละระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผล 
การพิจารณาท่ีโรงเรียนเสนอ ตามรายละเอียดข้างต้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอข้อ 1 และข้อ 2 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืนๆ 
  .......................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................................. ............ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และเลิกประชุมเวลา...................น. 
 
 
 
   ลงชื่อ           ผู้จดรายงานการประชุม 

(..........................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................... 
 
 
 
   ลงชื่อ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(..........................................................) 
   ต าแหน่ง............................................................... 

 
 



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 
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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 
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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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ภาคผนวก 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
ที ่ ๔๘/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
…………………………... 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒  จะด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม      
กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บริสุทธิ์   ยุติธรรม  
ถูกต้อง  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร   

  ฉะนั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร  
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำร ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒)  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 

   ๑. นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒      ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงรัตนมำรินทร์  สืบสำยทองค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒         รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำยเจริญศักดิ์   ทะนุก        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที่ ๑๕๗     กรรมกำร 
   ๔. นำยสมนึก   วชัรอำภำไพบูลย์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนำครัตนำรำม     กรรมกำร 
   ๕. นำยทองสุข   ชัยอำวุธ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดด ำรงบุล       กรรมกำร 
   ๖. นำยณรงค์  พิบูลรัตนสังข์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ       กรรมกำร 
   ๗. นำยสุดท้ำย  วงษ์กำญจนรัตน์      คร ูโรงเรียนบ้ำนเกำะรัง        กรรมกำร 
   ๘. นำงสำวสมหวัง  พรสี่        ครู โรงเรียนอนุบำลอ ำเภอล ำสนธิ (บ้ำนหนองรี)     กรรมกำร  
   ๙. นำยศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ        ครู โรงเรียนอนุบำลล ำนำรำยณ์       กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวอรุณลักษณ์  สิงห์สถิตย์   ครู โรงเรียนบ้ำนหนองประดู่        กรรมกำร  
  ๑๑. นำยวชิำ   ท ำเพียร         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๓. นำงลักคณำวรรณ    วงษ์บุญมี    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 

/มีหน้ำที่... 
 



 

 มีหน้าที่ 
 บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
ที่ได้รับกำรจัดสรรจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวงเงินที่เหลือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี ให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรวงเงิน  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗   มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                       
                           (นำยต่อศักดิ์   บุญเสือ) 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 

       



 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 

ที ่ ๕๒/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน 

ในภำพรวม ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562) 
……………………………… 

        ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ จะด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน       
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) ครั้งที่ ๑ (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒)  

   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส บังเกิดผลดี     
ต่อทำงรำชกำร และเพ่ือน ำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) ฉะนั้น จึงอำศัย
อ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ตำมข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชำ
ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงำน และสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย  
    ๑. นำยต่อศักดิ์   บุญเสือ         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒         ประธำนกรรมกำร   
    ๒. นำงรัตนมำรินทร์  สืบสำยทองค ำ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒       กรรมกำร 
    ๓. นำงรัชนี  ค ำศรี                    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                               กรรมกำร 
    ๔. นำงสำวล ำเพย  กลิ่นไทย         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                    กรรมกำร 
    ๕. นำงกรรษพร   กระตุดนำค       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                                     กรรมกำร 
    ๖. นำยอนุรัฐ  ทิมวัฒน์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                       กรรมกำร 
    ๗. นำงสำวปรำงทอง  ตรีพงษ์       ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                                        กรรมกำร 
    ๘. นำยธีระวุฒิ   หงษ์ค ำ      รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี           กรรมกำร 
    ๙. นำงสำวอัญชลี  เกิดเล็ก      รักษำกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                 กรรมกำร 
  ๑๐. นำงอรัญญำ  อำงอน       รักษำกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กรรมกำร 
  11. นำยวชิำ  ท ำเพียร       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ           กรรมกำร 
  ๑2. นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑3. นำงลักคณำวรรณ   วงษ์บุญมี    นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                  ผูช้่วยเลขำนุกำร 

        มีหน้าที่ 
 (๑) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มแต่ละกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มทีร่ับผิดชอบแต่
ละกลุ่ม  ให้กำรเสนอแนะกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลก ำหนด โดย 
พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับข้อมูลกำรลำ  พฤติกรรมกำรมำท ำงำน  ควำมประพฤติ ในกำรรักษำวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชพี และข้อพิจำรณำอ่ืน ๆ 
 (2) กลั่นกรอง เสนอแนะ และพิจำรณำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรร่วมกับผู้บังคับบัญชำ ก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อไป 

                          สั่ง  ณ  วันที่   ๑๓   มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒                  

 
 

(นำยต่อศักดิ์    บุญเสือ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 



 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
ที ่ ๖๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒)  ครั้งที่ ๑ (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

………..………………………... 
  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒  จะด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒)  ของข้ำรำชกำรต ำแหน่งบุคลำกร           
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ ๓๘ ค.(๒) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
ถูกต้อง  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร   

      ฉะนั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร           
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 
   ๑. นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงรัตนมำรินทร์  สืบสำยทองค ำ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                                  ประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒           กรรมกำร  
   ๓. นำยวินัย   พรรณรัตน์                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี      กรรมกำร 
   ๔. นำยศักดิ์ชัย  สุขประเสริฐ         ครู โรงเรียนอนุบำลล ำนำรำยณ์      กรรมกำร 
   ๕. นำยอนุรัฐ   ทิมวัฒน์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      กรรมกำร 
   ๖. นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                        เลขำนุกำร 
   ๗. นำงลักคณำวรรณ    วงษ์บุญมี      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ 
 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำน ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ รับผิดชอบแต่ละกลุ่ม และคณะกรรมกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติรำชกำรในภำพรวม  เป็นผู้ให้กำรเสนอแนะกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลก ำหนด 
 (๒) พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบกับข้อมูลกำรลำ  พฤติกรรมกำรมำท ำงำน  ควำมประพฤติ      
ในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และข้อพิจำรณำอ่ืน ๆ 
 (๓) กลั่นกรอง เสนอแนะ และพิจำรณำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร    
เพ่ือเลื่อนเงินเดอืนก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดลพบุรี  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62 

 

(นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
ที ่ ๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                           ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

…………………………... 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒  จะด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม      
กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บริสุทธิ์   ยุติธรรม  
ถูกต้อง  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร   

  ฉะนั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร  
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒)  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 

   ๑. นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒          ที่ปรึกษำ 
   ๒. นำงรัตนมำรินทร์  สืบสำยทองค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒           ประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำยวินัย  สินธุไชย         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบัวชุม       กรรมกำร 
   ๔. นำยศุภกิจ  สิงหพงษ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว       กรรมกำร 
   ๕. นำยสมนึก  ศรีไพฑูรย์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมะกอกหวำน      กรรมกำร 
   ๖. นำยวินัย  พรรณรัตน์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี       กรรมกำร 
   ๗. นำยประพนธ์  เย็นฉ่ ำ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซอย ๑๗ สำย ๒ ซ้ำย      กรรมกำร 
   ๘. นำยทองสุข   ชัยอำวุธ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดด ำรงบุล       กรรมกำร 
   ๙. นำยสมเกียรติ  ชมภูนุช        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับโศก         กรรมกำร 
 ๑๐. นำยสมนึก   วชัรอำภำไพบูลย์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนำครัตนำรำม     กรรมกำร   
 ๑๑. นำยพร้อม  จันทนะ         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงดินแดง       กรรมกำร 
 ๑๒. นำยเจริญศักดิ์   ทะนุก        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที่ ๑๕๗     กรรมกำร 
 ๑๓. นำยธีระศักดิ์   รุ่งเรือง        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองประดู่       กรรมกำร 
 ๑๔. นำยอมร  บุญเจริญ         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงน้อย       กรรมกำร 
 ๑๕. นำยณรงค์  พิบูลรัตนสังข์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ       กรรมกำร 
 
 

/๑๖. นำงสำว... 
 
 
 



 
 ๑๖. นำงสำวประทีป  ใจมงคล        ครู โรงเรียนบ้ำนบัวชุม        กรรมกำร  
 ๑๗. นำงสำวอำพร  มะสุทธิ        ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที่ ๑๕๗      กรรมกำร 
 ๑๘. นำยอนุรัฐ  ทิมวัฒน ์                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                กรรมกำร  
 ๑๙. นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๐. นำงลักคณำวรรณ    วงษ์บุญมี     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 มีหน้าที่ 

๑. น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
โดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  

๒. พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม ควำมเท่ียงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น 
ประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลักตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งให้
พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ วิชำชีพ ประกอบกับข้อมูลกำรลำ พฤติกรรม
กำรมำท ำงำน และข้อควรพิจำรณำอ่ืนของผู้นั้น 

๓. พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกรำย ซึ่งแต่ละรำยจะมีผลกำรพิจำรณำ 
เลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วย อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อนและเงินเดือน
ที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อน ส ำหรับรำยที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย 

๔. รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลพบุรี เขต ๒ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                       
                           (นำยต่อศักดิ์   บุญเสือ) 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 

       



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
ที ่ ๖๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                           ครั้งที่ ๑ (๑ เมษำยน ๒๕๖๒) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

…………………………... 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒  จะด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำม      
กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บริสุทธิ์   ยุติธรรม  
ถูกต้อง  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร   

  ฉะนั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร  
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที่ ๑  (๑  เมษำยน  ๒๕๖๒)  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประกอบด้วย 

   ๑. นำยต่อศักดิ์  บุญเสือ     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒          ที่ปรึกษำ 
   ๒. นำงรัตนมำรินทร์  สืบสำยทองค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
           ประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒           ประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำยวินัย  สินธุไชย         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบัวชุม       กรรมกำร 
   ๔. นำยศุภกิจ  สิงหพงษ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว       กรรมกำร 
   ๕. นำยสมนึก  ศรีไพฑูรย์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมะกอกหวำน      กรรมกำร 
   ๖. นำยวินัย  พรรณรัตน์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี       กรรมกำร 
   ๗. นำยประพนธ์  เย็นฉ่ ำ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซอย ๑๗ สำย ๒ ซ้ำย      กรรมกำร 
   ๘. นำยทองสุข   ชัยอำวุธ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดด ำรงบุล       กรรมกำร 
   ๙. นำยสมเกียรติ  ชมภูนุช        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนซับโศก         กรรมกำร 
 ๑๐. นำยสมนึก   วชัรอำภำไพบูลย์      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนำครัตนำรำม     กรรมกำร   
 ๑๑. นำยพร้อม  จันทนะ         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงดินแดง       กรรมกำร 
 ๑๒. นำยเจริญศักดิ์   ทะนุก        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที่ ๑๕๗     กรรมกำร 
 ๑๓. นำยธีระศักดิ์   รุ่งเรือง        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองประดู่       กรรมกำร 
 ๑๔. นำยอมร  บุญเจริญ         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงน้อย       กรรมกำร 
 ๑๕. นำยณรงค์  พิบูลรัตนสังข์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ       กรรมกำร 
 
 

/๑๖. นำงสำว... 
 
 
 



 
 ๑๖. นำงสำวประทีป  ใจมงคล        ครู โรงเรียนบ้ำนบัวชุม        กรรมกำร  
 ๑๗. นำงสำวอำพร  มะสุทธิ        ครู โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภำพที่ ๑๕๗      กรรมกำร 
 ๑๘. นำยอนุรัฐ  ทิมวัฒน ์                 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                กรรมกำร  
 ๑๙. นำงสำวชนพิชำ  ทรงเสรีย์        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๐. นำงลักคณำวรรณ    วงษ์บุญมี     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                                     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 มีหน้าที่ 

๑. น ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
โดยใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  

๒. พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม ควำมเท่ียงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็น 
ประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลักตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งให้
พิจำรณำถึงควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ วิชำชีพ ประกอบกับข้อมูลกำรลำ พฤติกรรม
กำรมำท ำงำน และข้อควรพิจำรณำอ่ืนของผู้นั้น 

๓. พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกรำย ซึ่งแต่ละรำยจะมีผลกำรพิจำรณำ 
เลื่อนเงินเดือนซึ่งประกอบด้วย อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรค ำนวณ จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อนและเงินเดือน
ที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อน ส ำหรับรำยที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย 

๔. รำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำลพบุรี เขต ๒ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                       
                           (นำยต่อศักดิ์   บุญเสือ) 
                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต ๒ 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2562) 

 

  ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 5 วรรคสอง ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  จึงขอประกาศอัตราร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด                
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ของแต่ละโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดยแยกเป็นต าแหน่ง  รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 

 
(นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2562) 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

ที ่
รับเงินเดือนในอันดับ/กลุ่ม/

หน่วยงาน 

ระดับการประเมิน/คะแนน/อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 

90 – 100% 
ดีมาก 

80 – 89.99% 
ดี 

70 - 79.99% 
พอใช้ 

60 - 69.99% 
ต้องปรับปรุง        
ต่ ากว่า 60% 

 อันดับครูผู้ช่วย – คศ.3      
 
1 

กลุ่มท่ี 1 รอง ผอ.รร. และครู 
ชุมชนบ้านชัยบาดาล 

 
3.24 ขึ้นไป 

 
2.90 – 3.23 

 
2.00 – 2.89 

 
1.99 ลงมา 

 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

2 บ้านล าโกฏิทอง 3.39 ขึ้นไป 3.00 – 3.38 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

3 บ้านท่ามะกอก 3.00 -ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

4 บ้านมะกอกหวาน 3.20 ขึ้นไป 2.50 – 3.19 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

5 บ้านห้วยนา 3.50 ขึ้นไป 3.00 – 3.49 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
6 บ้านม่วงค่อม 3.00 ขึ้นไป 2.80 – 2.99 2.00 – 2.79 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

7 วัดสว่างอารมณ์ 3.29 ขึ้นไป 3.00 – 3.28 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

8 บ้านเขาแหลม 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

9 บ้านเขายายกะตา 2.79 ขึ้นไป 2.50 – 2.78 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

10 บ้านห้วยดีเลิศ 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

11 บ้านทุ่งตาแก้ว 2.79 ขึ้นไป 2.50 – 2.78 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
12 วัดศิริบรรพต 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

13 บ้านโกรกรกฟ้า 3.10 ขึ้นไป 2.50 – 3.09 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

14 บ้านเกาะรัง 3.09 ขึ้นไป 3.00 – 3.08 2.00 -2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

15 บ้านหนองบง 2.50  ขึ้นไป 2.00 – 2.49 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

16 บ้านลังกาประชาสรรค์ 2.94 ขึ้นไป 2.50 – 2.93 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

17 บ้านหนองปล้อง 2.69 ขึ้นไป 2.50 - 2.68 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
18 บ้านบ่อน้ า 3.50 ขึ้นไป 2.50 - 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

19 วัดโพธิ์งาม 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

20 อนุบาลล านารายณ์ 3.14 ขึ้นไป 3.00 – 3.13 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

21 บ้านท่ามะนาว 2.74 ขึ้นไป 2.00 – 2.73 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

22 บ้านสันตะลุง 3.19 ขึ้นไป 2.89 – 3.18 2.00 – 2.88 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

23 บ้านท่าดินด า 
ต าแหน่ง รอง ผอ.รร. 
ต าแหน่ง ครู 

 
2.80 ขึ้นไป 
2.80 ขึ้นไป 

 
2.50 – 2.79 
2.50 – 2.79 

 
2.00 – 2.49 
2.00 – 2.49 

 
1.99 ลงมา 
1.99 ลงมา 

 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

24 บ้านวังก้านเหลือง 3.50 ขึ้นไป 2.85 – 3.49 2.00 – 2.84 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

25 บ้านหนองปลาไหล 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
26 บ้านบัวชุม 3.09 ขึ้นไป 2.89 – 3.08 2.00 – 2.88 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

27 บ้านเขาสมโภชน์ 2.59 ขึ้นไป 2.39 – 2.58 2.00 – 2.38 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

28 บ้านซับเค้าแมว 3.60 ขึ้นไป 3.00 – 3.59 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

29 บ้านธงชัยสามัคคี 2.90 ขึ้นไป 2.00 – 2.89 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 



ที ่
รับเงินเดือนในอันดับ/กลุ่ม/

หน่วยงาน 

ระดับการประเมิน/คะแนน/อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 

90 – 100% 
ดีมาก 

80 – 89.99% 
ดี 

70 - 79.99% 
พอใช้ 

60 - 69.99% 
ต้องปรับปรุง        
ต่ ากว่า 60% 

30 บ้านนาโสม 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

31 บ้านซับงูเหลือม 3.45 ขึ้นไป 3.00 – 3.44 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

32 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 2.89 ขึ้นไป 2.00 – 2.88 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

33 บ้านหนองโกวิทยา 3.50 - ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

34 บ้านเขาตะแคง 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
35 วัดสุนทรเทพคีรี 3.09 ขึ้นไป 2.50 – 3.08 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

36 บ้านซับไทร 3.74 -ขึ้นไป 3.00 – 3.73 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

37 บ้านซับผาสุก 2.84 ขึ้นไป 2.50 – 2.83 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

38 บ้านดงน้อย 3.50 ขึ้นไป 3.00 – 3.49 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

39 นิคมล านารายณ์ 2.89 ขึ้นไป 2.50 – 2.88 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

40 บ้านใหม่สามัคคี 3.29 ขึ้นไป 2.50 – 3.28 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
41 บ้านซับหินขวาง 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

42 บ้านโค้งรถไฟ 2.69 ขึ้นไป 2.00 – 2.68 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

43 บ้านไร่พัฒนา 3.69 ขึ้นไป 2.50 – 3.68 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

44 วัดโคกสลุง 3.19 ขึ้นไป 2.50 – 3.18 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

45 วัดหนองตาม่ิง 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

46 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 3.69 ขึ้นไป 2.50 – 3.68 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
47 ไทยรัฐวิทยา 100ฯ 3.37 ขึ้นไป 2.50 – 3.36 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

48 บ้านเขาขวาง 3.23 ขึ้นไป 3.00 – 3.22 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

49 อนุบาลพัฒนานิคม 3.39 ขึ้นไป 2.50 – 3.38 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

50 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 3.19 ขึ้นไป 3.00 – 3.18 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

51 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 3.29 ขึ้นไป 2.50 – 3.28 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

52 ซอย 19 สาย 2 ขวา 3.20 ขึ้นไป 2.50 – 3.19 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
53 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 2.99 ขึ้นไป 2.70 – 2.98 2.00 – 2.69 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

54 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย 3.15 ขึ้นไป 2.50 – 3.14 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

55 วัดหนองนา 3.24 ขึ้นไป 2.50 – 3.23 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

56 พรหมรังษี 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

57 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

58 บ้านห้วยสะอาด 3.20 ขึ้นไป 2.50 – 3.19 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
59 วัดด ารงบุล 3.49 ขึ้นไป 2.50 – 3.48 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

60 วัดมณีศรีโสภณ 3.19 ขึ้นไป 2.50 – 3.18 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

61 ช่องสาริกา 3.20 ขึ้นไป 2.50 – 3.19 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

62 บ้านหนองโพธิ์ 3.20 ขึ้นไป 2.50 – 3.19 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

63 บ้านดีลัง 
ต าแหน่ง รอง ผอ.รร. 
ต าแหน่ง ครู 

 
3.00 ขึ้นไป 
3.50 ขึ้นไป 

 
2.50 – 2.99 
2.65 – 3.49 

 
2.00 – 2.49 
2.00 – 2.64 

 
1.99 ลงมา 
1.99 ลงมา 

 
 

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

64 น้ าสุดวิไลประชาสรรค์ 3.00 ขึ้นไป 2.70 – 2.99 2.00 – 2.69 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 



ที ่
รับเงินเดือนในอันดับ/กลุ่ม/

หน่วยงาน 

ระดับการประเมิน/คะแนน/อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 

90 – 100% 
ดีมาก 

80 – 89.99% 
ดี 

70 - 79.99% 
พอใช้ 

60 - 69.99% 
ต้องปรับปรุง        
ต่ ากว่า 60% 

65 บ้านคลองสาริกา 2.95 ขึ้นไป 2.50 – 2.94 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

66 บ้านมะนาวหวาน 3.10 ขึ้นไป 2.50 – 3.09 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

67 บ้านสวนมะเดื่อ 3.00 ขึ้นไป 2.50 -2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

68 บ้านซับโศก 3.29 ขึ้นไป 2.50 – 3.28 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

69 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 2.70 ขึ้นไป 2.50 – 2.69 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
70 บ้านคลองกลุ่ม 3.40 ขึ้นไป 2.50 – 3.39 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

71 บ้านหนองปีกนก 2.70 ขึ้นไป 2.50 – 2.69 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

72 บ้านท่าตะโก 3.49 ขึ้นไป 2.50 – 3.48 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

73 บ้านท่าหลวง 3.50 ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

74 อนุบาลท่าหลวง 2.79 ขึ้นไป 2.50 – 2.78 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

75 บ้านท่ากรวด 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
76 บ้านเนินทอง 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

77 บ้านบ่อคู่ 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

78 บ้านทะเลวังวัด 3.30 ขึ้นไป 2.50 – 2.29  2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

79 บ้านหนองประดู่ 2.69 ขึ้นไป 2.60 – 2.68 2.00 – 2.59 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

80 บ้านหนองหัวช้าง 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

81 ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
82 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

83 บ้านทรัพย์เจริญ 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

84 บ้านหัวล า 2.79 ขึ้นไป 2.60 – 2.78 2.00 – 2.59 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

85 บ้านหนองจาน 3.00 ขึ้นไป 2.80 – 2.99 2.00 – 2.79 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

86 บ้านซับจ าปา 3.40 ขึ้นไป 3.00 – 3.39 2.50 – 2.99 2.49 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

87 บ้านทุ่งดินแดง 3.00 ขึ้นไป 2.00 – 2.99 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
88 อนุบาลสระโบสถ์ 3.50 ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

89 บ้านมหาโพธิ 3.40 ขึ้นไป 2.50 – 3.39 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

90 บ้านคลอง 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

91 บ้านห้วยใหญ่ 2.89 ขึ้นไป 2.50 – 2.88 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

92 บ้านห้วยเขว้า 2.84 ขึ้นไป 2.50 – 2.83 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

93 บ้านวังแขม 2.50 ขึ้นไป 2.00 – 2.49 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
94 บ้านด่านจันทร์ 2.89 ขึ้นไป 2.70 – 2.88 2.00 – 2.69 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

95 บ้านทุ่งท่าช้าง 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

96 บ้านเขาหมูมัน 3.10 ขึ้นไป 2.50 – 3.09 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

97 บ้านดงน้อย 2.69 ขึ้นไป 2.00 – 2.68 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

98 บ้านยางราก 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

99 บ้านหนองมะค่า 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
100 บ้านวังตาอินทร์ 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

101 บ้านสระเพลง 2.79 ขึ้นไป 2.50 – 2.78 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 



ที ่
รับเงินเดือนในอันดับ/กลุ่ม/

หน่วยงาน 

ระดับการประเมิน/คะแนน/อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 

90 – 100% 
ดีมาก 

80 – 89.99% 
ดี 

70 - 79.99% 
พอใช้ 

60 - 69.99% 
ต้องปรับปรุง        
ต่ ากว่า 60% 

102 บ้านแหลมชนแดน 3.50 ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

103 บ้านเขาราบ 3.50 ขึ้นไป 2.60 – 3.49 2.00 – 2.59 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

104 อนุบาลโคกเจริญ 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

105 บ้านทะเลทอง 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

106 บ้านห้วยสาราม 2.84 ขึ้นไป 2.50 – 2.83 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
107 บ้านล าโป่งเพชร 3.50 ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

108 บ้านพุกะชัด 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

109 บ้านโคกแสมสาร 2.99 ขึ้นไป 2.30 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

110 บ้านเขารวก 2.89 ขึ้นไป 2.50 – 2.88 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

111 บ้านวังทอง 2.89 ขึ้นไป 2.50 – 2.88 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

112 บ้านกุดตาเพชร 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
113 บ้านราษฎร์บ ารุง 3.40 ขึ้นไป 2.50 – 3.39 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

114 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 2.99 ขึ้นไป 2.70 – 2.98 2.00 – 2.69 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

115 บ้านศรีเมือง 2.50 ขึ้นไป 2.00 – 2.49 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

116 บ้านด่านไทยล้อม 3.40 ขึ้นไป 2.50 – 3.39 1.95 – 2.49 1.94 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

117 บ้านเหวตาบัว 2.70 ขึ้นไป 2.50 – 2.69 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

118 บ้านปรางค์น้อย 3.50 ขึ้นไป 3.00 – 3.49 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
119 อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

120 ชุมชนวัดจงโกฯ 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

121 บ้านหนองเกตุ 2.89 ขึ้นไป 2.50 – 2.88 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

122 บ้านท่าเยี่ยม 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

123 บ้านล าสนธิ 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

124 บ้านหนองขาม 3.40 ขึ้นไป 2.40 – 3.39 2.00 – 2.39 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
125 บ้านชอนสมบูรณ์ 3.30 ขึ้นไป 2.50 -3.29 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

126 บ้านหนองตะแบก 3.50 ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

127 บ้านยางโทน 2.69 ขึ้นไป 2.00 – 2.68 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

128 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

129 บ้านหนองไทร 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

130 บ้านหนองไก่ห้าว 2.90 ขึ้นไป 2.50 – 2.89 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
131 บ้านบ่อดินสอพอง 3.60 ขึ้นไป 3.00 – 3.59 2.00 – 2.99 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

132 บ้านดงดินแดง 2.99 ขึ้นไป 2.60 – 2.98 2.00 – 2.59 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

133 บ้านป่าเขว้า 2.80 ขึ้นไป 2.50 – 2.79 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

134 บ้านหนองส าราญ 3.00 ขึ้นไป 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

135 บ้านโคกกลาง 2.50 ขึ้นไป 2.00 – 2.49 1.00 – 1.99 0.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

136 บ้านหนองเสมา 3.39 ขึ้นไป 3.20 – 3.38 2.50 – 3.19 2.49 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
137 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 3.50 ขึ้นไป 2.50 – 3.49 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

138 อนุบาลวัดหนองม่วง 3.69 ขึ้นไป 2.50 – 3.68 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 



ที ่
รับเงินเดือนในอันดับ/กลุ่ม/

หน่วยงาน 

ระดับการประเมิน/คะแนน/อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 

90 – 100% 
ดีมาก 

80 – 89.99% 
ดี 

70 - 79.99% 
พอใช้ 

60 - 69.99% 
ต้องปรับปรุง        
ต่ ากว่า 60% 

139 บ้านใหม่โสพิมพ์ 2.99 ขึ้นไป 2.50 – 2.98 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

140 กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท./
ศึกษานิเทศก์/ 
ผอ.รร./รก.ผอ.รร. 
ต าแหน่ง รอง ผอ.สพท. 

 
 
 

3.50 ขึ้นไป 

 
 
 

2.50 – 3.49 

 
 
 

2.00 – 2.49 

 
 
 

1.99 ลงมา 

 
 
 
 

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 3.39 ขึ้นไป 2.50 – 3.38 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 ต าแหน่ง ผอ.รร./รก.ผอ.รร. 3.15 ขึ้นไป 2.50 – 3.14 2.00 – 2.49 1.99 ลงมา ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
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อันดับ คศ.4 – คศ.5 
กลุ่มท่ี 3 รอง ผอ.รร. และครู 
ต าแหน่ง ครู 

 
 

3.29 ขึ้นไป 

 
 

2.50 – 3.28 

 
 

2.00 – 2.49 

 
 

1.99 ลงมา 

 
 
 

ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
                       

  เพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 8(7)  
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในรอบการ
ประเมิน ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562  รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2562 

 

 
(นายต่อศักดิ์  บุญเสือ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ หน่วยงาน/โรงเรียน 
 อันดับ คศ.1 – คศ.3   

 ระดับดีเด่น   
1 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพท.ช านาญการพเิศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
2 นายวิชา  ท าเพียร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
3 นางสมมาตร  เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
4 นายไพโรจน์  วังบรรณ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 
5 นางสาวภัทรพร  เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
6 นายวินัย สุบิน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าดินด า 
7 นายศุภกิจ สิงหพงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่ามะนาว 
8 นายประพนธ ์เย็นฉ่ า ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 17 สาย 2 ซ้าย  
9 นายณรงค ์พิบูลรัตนสังข ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองมะค่า  
10 นายสมนึก ศรีไพฑรูย ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านมะกอกหวาน 
11 นายวินัย สินธุไชย ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบัวชุม 
12 นายวินัย พรรณรตัน ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดสุนทรเทพครี ี 
13 นายทองสุข ชัยอาวุธ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดด ารงบลุ 
14 นายสมเกียรต ิชมภูนุช ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับโศก  
15 นายอมร บุญเจรญิ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดงน้อย 
16 นายเจรญิศักดิ ์ทะนุก ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชุมชนวัดจงโกฯ 
17 นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชุมชนวัดคีรีนาครตันาราม  
18 น.ส.อุทุมพร แจ่มเมือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขายายกะตา 
19 น.ส.อนงค์ มูลบญุ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาสมโภชน ์ 
20 นางวรรณวิมล ทองงาม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  
21 น.ส.บุษยากร อุบลพฤกษ์ ผอ.รร.ช านาญการ น้ าสุดวไิลประชาสรรค ์ 
22 นายชูชัย โพธิ์ช่วย ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเหวตาบัว  
23 นางนิตยา แม้นพยัคฆ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านยางโทน  
24 นายพร้อม จันทนะ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดงดินแดง  
25 นายชูชาติ บัวชุมสุข ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านธงชัยสามัคค ี 
26 นายสมเศียร ช้างจวง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านคลองสาริกา 
27 นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่ากรวด  
28 นายไพฑูรย ์นวลสลุง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านทะเลวังวัด  
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29 นายทรงพิทย์ ค าภา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านแหลมชนแดน 
30 นายทวีศักดิ ์ชูเชิด ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านม่วงค่อม 
31 นางศรีประภา ระดมยศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลล านารายณ ์
32 น.ส.กัญญาณฏัฐ ์ผ่านไกร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยใหญ ่
33 นางศิริลักษณ ์พิบูลรตันสังข ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านพุกะชัด  
34 นายวชิรพันธุ ์เถียรจัตรุัส ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับหินขวาง  
35 น.ส.วัชรีย ์ทองอินทร์ ครูช านาญการ รก. ผอ.รร. วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม  
36 นางธนสิตา วงษ์อุทัย ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองหัวช้าง  
37 นายชวลิต แสงแก้ว ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านล าโป่งเพชร  
38 นางชลาลัย หงษ์ค าดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดสว่างอารมณ ์
39 นายวัลลภ นวลตา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาแหลม 
40 นางยุพิน นอบน้อม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านโกรกรกฟ้า 
41 นางสุภาพ สุริยาอารักษ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเกาะรัง 
42 นางทิพยาภรณ ์วังคีรี  ครู รก. ผอ.รร. บ้านหนองบง 
43 นายประวิทย ์ต้นสมบรูณ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านลังกาประชาสรรค ์
44 นายชัชวาลย ์ไทยเที่ยง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองปล้อง 
45 ส.อ.เชาวลติ มังกรทอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบ่อน้ า 
46 นายธรรมนญู หงษ์ค าดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดโพธิ์งาม 
47 นายชาญณรงค ์สิงห์ทอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสันตะลุง 
48 นายสมยศ อ าพันศิร ิ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวังก้านเหลือง  
49 นายสันต ิศรีพร้อม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับเค้าแมว  
50 นางฐิรัชยา ต่อชีพ  ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านนาโสม  
51 นางศศิธร เกิดเนตร ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  
52 น.ส.มลัลิกา ปานคุ้ม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาตะแคง  
53 นางพัชรา ช่วยค้ าชู ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับไทร  
54 นางประไพภคั กลิ่นเทศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับผาสุก 
55 นายหัสพงศ ์มรกต ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดงน้อย 
56 นายบุศรินทร ์หอมกลิ่นยา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ นิคมล านารายณ ์ 
57 นางบุญเตือน สุบิน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านใหม่สามคัค ี 
58 น.ส.รตัน์วล ีแก้วม่วง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านไร่พัฒนา  
59 นายกมล ศิริสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดโคกสลุง  
60 นายนิตย ์ประจงแต่ง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดหนองตามิ่ง  
61 นายพีระยศ บุญเพ็ง  ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 26 สาย 4 ซ้าย  
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62 นายอุทิศ วงกะโซ่ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ไทยรัฐวิทยา 100ฯ 
63 ว่าท่ีร้อยตรเีสน่ห ์เอื้อสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาขวาง  
64 นายวิเชียร เพ็ชรไม ้ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลพัฒนานิคม  
65 นายสมปอง ใจเบิกบาน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสหพันธ์อ่างทอง  
66 พ.จ.อ.วีระ  ทองคง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 19 สาย 2 ขวา  
67 นางนันทิยา ทองหล่อ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ วัดหนองนา  
68 นายค านึง เย็นจิตร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ พรหมรังษ ี
69 นางณราพรรณ จงศิริกุล ครูช านาญการพเิศษ รก. ผอ.รร. ซอย 12 สาย 4 ซ้าย 
70 นางปริศนา ชูอ านาจ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ช่องสาริกา  
71 นายสมเกียรต ิมาลาม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านดีลัง  
72 น.ส.ธิดารัตน ์ยาทิพย์ ครูช านาญการพเิศษ รก. ผอ.รร. บ้านมะนาวหวาน  
73 นายสุชาต ิเหมหอม ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองปีกนก  
74 นางรัชนีวรรณ ์แพรเมือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าตะโก  
75 นางสิริวรรณ ชุนดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าหลวง  
76 นางวิภาว ีปิยกิตตไิพบูลย ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลท่าหลวง  
77 นายประเสริฐ สุดโลก ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเนินทอง  
78 นางนวลละออ นุ่มดี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบ่อคู่  
79 นายธีระศักดิ ์รุ่งเรือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองประดู ่ 
80 นายศิริโรจน ์ภักดีกลาง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง  
81 นายนิมิตร โลหะเวช ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ ์ 
82 น.ส.สรินยา ฉิมมา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหัวล า  
83 นางกัลยา กระออมแก้ว ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองจาน  
84 นายนิติศักดิ ์กลิ่นเทศ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับจ าปา  
85 น.ส.อรชร โตสลุง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านทุ่งดินแดง  
86 นายธวัช ธูปทอง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลสระโบสถ ์ 
87 นายวัฒนา ไชยารักษ์ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านมหาโพธิ 
88 นายวิชชา เกียรติศิร ิ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านคลอง  
89 นายวันชัย ชอบค้าขาย ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวังแขม  
90 นายพิพัฒน์ ทองเผือก ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านด่านจันทร ์ 
91 นายชลอ จันทร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านยางราก  
92 นางวาสนา น้ าเพ็ชร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวังตาอินทร์  
93 นายอุดม ใจดีเย็น ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสระเพลง  
94 นายธีรพงษ ์ภูธร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาราบ  
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95 นางปภาดา จันดาประดิษฐ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลโคกเจริญ  
96 นายสังวรณ ์รักญาต ิ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านทะเลทอง  
97 นายสมพร คล้ายวงษ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านโคกแสมสาร  
98 นายประเสริฐ ทิวงษ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขารวก  
99 นายสุพรต คันธสอน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านวังทอง  
100 นายวิเชียร พูลพงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านกุดตาเพชร  
101 นายทวีศักดิ ์พามา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านราษฎรบ์ ารุง  
102 น.ส.อภิญญา สารเดช ครู รก. ผอ.รร. บ้านศรีเมือง  
103 นายจ าเรญิ รัตนศร ี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านด่านไทยล้อม  
104 นางสมศร ีรัตนศร ี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านปรางค์น้อย  
105 นายสมพงษ ์รักษาราษฎร ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลอ าเภอล าสนธฯิ 
106 นายประดิษ ภูนบผา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่าเยี่ยม  
107 น.ส.วลัยพร นุ่มพินิจ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านล าสนธ ิ 
108 น.ส.ลดัดาวลัย ์วรรณโสภา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองขาม  
109 นายอานนท์ จ่าแก้ว ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองไทร  
110 จ.ส.อ.ก าพล สุนทราเดชอังกูร ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านบ่อดินสอพอง  
111 นางสุดใจ ตะหย่วน ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองเสมา  
112 นางสีเวียง สมสิงห ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านใหม่โสพมิพ ์ 

 ระดับดีมาก   
1 นางชุลีพร  สุระโชต ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
2 นางสาวสุจินดา  เนตรศ์ิร ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
3 นางอรวรรณ  ป้อมด า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
4 นางชาลิดา รักใคร ่ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ รก.ชุมชนบ้านชัยบาดาล 
5 นายจักรคม  วงษ์คลัง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยนา 
6 นางพัชรินทร์ เศียรนอก ครู รก. ผอ.รร. บ้านทุ่งตาแก้ว 
7 นายวินัย ป้อมด า ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองโกวิทยา  
8 นายวีระศักดิ ์ป่าสลุง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา  
9 นางนัธดา ไตรรัตน ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ อนุบาลวัดหนองม่วง  
10 นายไพรตัน ์แก้วเทพ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านล าโกฏิทอง 
11 ว่าท่ี ร.ต.ศุภกฤษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านท่ามะกอก 
12 น.ส.ณัฐริการ ์แก่นดีลัง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านห้วยดีเลิศ 
13 นางวิจิตรา จันทกรณ ์ ผอ.รร.ช านาญการ วัดศิริบรรพต 
14 นางนรินทร์ฑมาศ สีบูลา ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองปลาไหล 
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15 นายอิศเรศ สนั่นเมือง ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านซับงูเหลือม  
16 น.ส.เบญจวรรณ แสงแก้ว ผอ.รร.ช านาญการ บ้านโค้งรถไฟ 
17 นายรึทัย งามข า ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ ซอย 16 สาย 3 ซ้าย  
18 นางจิราพร เขื่อนรอบเขต ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยสะอาด 
19 น.ส.อาภาภรณ ์กระโจมแก้ว ผอ.รร.ช านาญการ วัดมณีศรีโสภณ 
20 นางรุ่งนภา เพ็ชรไม ้ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองโพธิ ์ 
21 นายคมพิสิฐ ทวีชาติ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านสวนมะเดื่อ  
22 นายสุวิทย ์ศรสวรรค ์ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านคลองกลุ่ม  
23 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐนนท์ รตันวรสุนันท์ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านทรัพย์เจรญิ  
24 นายชินวัจน์ ละออง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านห้วยเขว้า  
25 น.ส.ภัทราพร มีสวัสดิ ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านทุ่งท่าช้าง  
26 นางสมฤทัย อุดชา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านเขาหมูมัน  
27 นางกมลทิพย ์เพียรกิจนา ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านห้วยสาราม  
28 น.ส.วิลาวลัย ์ค าสว่าง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองเกต ุ 
29 นางชนิดา สุขเพราะนา  ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านชอนสมบูรณ ์ 
30 นางกฤษณา ขุนทิศ  ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองตะแบก  
31 นายศรณัย์ภัทร กาญจนาคม ผอ.รร.ช านาญการ บ้านไร่ทรัพย์เจรญิ  
32 น.ส.อารยา อาจหาญ ผอ.รร.ช านาญการ บ้านหนองไก่ห้าว  
33 น.ส.กรณัฑรตัน ์สังข์วงษ์ ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านป่าเขว้า  
34 ส.ต.อ.หญิงฉันทนี โดยค าด ี ผอ.รร.ช านาญการพเิศษ บ้านหนองส าราญ 
35 น.ส.มารยาท คงเมือง ผอ.รร.ช านาญการ บ้านโคกกลาง 
 อันดับ คศ.4 – คศ.5   
 ระดับดีเด่น   
1 นางสาวประทีป  ใจมงคล ครูเช่ียวชาญ บ้านบัวชุม 
2 นางสาวอาพร  มะสุทธิ ครูเช่ียวชาญ ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพท่ี 157 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2562) 

 

  ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
ข้อ 5 วรรคสอง ก าหนดให้เขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต  จึงขอประกาศอัตราร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือนของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน คะแนน อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

ดีเด่น 90-100 3.00 ขึ้นไป 

ดีมาก 80-89.99 2.80 – 2.99  

ดี 70-79.99 2.60 – 2.79 

พอใช้ 60-69.99 2.59 ลงมา 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  25  เมษายน  พ.ศ. 2562 

(นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองค า) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 



 
 
               
                        

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
เรื่อง  รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
ส าหรับรอบการประเมิน วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
๓๘ ค.(๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ ที่ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป 

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ  ระดับช านาญการ  ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  ระดับช านาญงาน  และ
ระดับปฏิบัติงาน ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ ส าหรับรอบการประเมินวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒   
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

  อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก มิได้เรียงตามล าดับ
ความดีความชอบแต่อย่างใด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่   25  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองค า) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ 
 
 
 
 
 
   
      



ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กลุ่ม หมำยเหตุ
ประเภทวิชำกำร

ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ
ระดบัดเีดน่

1 นางรัชนี  ค าศรี นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอ านวยการ  

2 นางสาวนงค์เยาว ์  หลาวเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอ านวยการ

3 นางสาวล าเพย  กล่ินไทย นักวชิาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

4 นางศลิษา  ล้วนดี นักวชิาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

5 นางสาวชนพิชา   ทรงเสรีย์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

6 นางวนิุช  อินจงใจ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

7 นางสาวอัญชลี  เกิดเล็ก นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

8 นายอนุรัฐ  ทิมวฒัน์ นักวชิาการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน

9 นางสาววนัทนา  เจริญรัตนตระกูล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

10 นายศิริวฒัน์  ศิริวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

11 นางบุณณดา  หรุ่นเลิศ นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

12 นางนพรัตน์  ตรงดี นักวชิาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

ระดบัช ำนำญกำร 

ระดบัดเีดน่

1 วา่ที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  สมสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอ านวยการ

2 นายพชร  ล้ิมไธสง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ

3 นางสาวชนิดา  วงษ์เนตร นักวชิาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

4 นางสาวจุฑารัตน์  ปล้ืมมะลัง นักวชิาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

5 นางอรอนงค์  เดชสนธิ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

6 นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

7 นางสาวฐิตารีย์  เกิดมาลัย นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

8 นายธรีะวฒิุ  หงษ์ค า นิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล

9 นางสาวยุวณัฐ  อ าลา นิติกร กลุ่มบริหารงานบุคคล

10 นางวมิล  เรืองงาม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

11 นางอรัญญา  อางอน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุร ีเขต 2

เรื่อง รำยชื่อขำ้รำชกำรผู้มผีลกำรปฏบิัตริำชกำรอยู่ในระดบัดเีดน่และดมีำก ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)

แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุร ีเขต 2 ลงวันที่ 25 เมษำยน 2562

หนา้ที่ 1



ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กลุ่ม หมำยเหตุ
12 นางธมลณัฏฐ์  กลับภริมย์ นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

13 นายศรากร  อาจสมบุญ นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

14 นางพีรดา  มาพรม นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

15 นางสาวพิณทิพย์  นวลจันทร์ นักวชิาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ระดบัปฏบิัตกิำร

ระดบัดเีดน่

1 นางสาวพัชรี  นาเหมือง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

2 นางสาวธมิาภรณ์  สมทรง นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3 นางสาวนภาดา  โพธิศ์รี นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประเภททั่วไป

ปฏบิัตงิำน

ระดบัดเีดน่

1 นางสาวปัฐยา  สมบัติวงค์ เจ้าพนักงานธรุการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

2 น.ส.สมฤทัย  เรืองงาม เจ้าพนักงานธรุการ กลุ่มนโยบายและแผน

3 นางสายรุ้ง  หงษ์ค าดี เจ้าพนักงานธรุการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

ประเภทวิชำกำร

ช ำนำญกำรพิเศษ

ระดบัดมีำก

1 นางกรรษพร  กระตุดนาค นักวชิาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ช ำนำญกำร 

ระดบัดมีำก

1 นายวรวนิ  ชุนดี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน

ปฏบิัตกิำร

ระดบัดมีำก

1 นางสาวสุวกัญจน์  หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอ านวยการ

2 นางสาวศุภรดา  งามวลัิย นักวชิาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

3 นางสาวปนัดดา  ชีวะนอรรถ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล

4 นางสาวอัญชรี  มุงวงษา นักวชิาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ไมไ่ด้เล่ือน เนื่องจาก

ปฏบิติัราชการไมค่รบ

4 เดือน

หนา้ที่ 2
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หนา้ที่ 3


