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วาระการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ระดับสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ )    
วันท่ี  ๒๕   มีนาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 

------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสุดสาคร จันทะล่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานคณะกรรมการ   
๒. นางฉันทนา ศรีศิลป์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นายนราธิป โทบุราณ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานคณะกรรมการ 

  ๔.  นายอินทร์แสง เขียวพันธ ์  หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าประชุม : ...................................................................................................................................... 
 เริ่มประชุม  เวลา ................... น.   

  นายสุดสาคร จันทะล่าม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสัก  ประธานกรรมการ  
ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑. ......................................................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................................................ 

 

ท่ีประชุม ......................................... 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   

- ไม่มี - 
        
ท่ีประชุม   ......................................... 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๑ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าคร้ังที่ ๑ 
                    ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ) 
     ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  ได้มีหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๕๐/
ว๘๖๘ ลงวันท่ี ๑๖   มีนาคม  ๒๕๖๕ แจ้งซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ )และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งท่ี ๑  เพื่อถือปฏิบัติและ
ด าเนินการโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑. ปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๒. ปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ 
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ 
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๓. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ท่ีก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ๐๖๐๖.๗/ว๒๓ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔  

๔. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงานก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๖๐๖.๗/ว๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
เรื่องการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๗ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
 การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   

๖. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๘๐๖๗ ลง 
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 

๗. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ๐๔๐๐๙/ว 
๑๐๗๕  ลงวันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ แจ้งซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ) 

๘. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๙.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๓ 
  ๑๐. ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
  ๑๑. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดสรรให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต เล่ือนเงินเดือนอัตรา 
ร้อยละ๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่มดังนี้ 
  ๑๑.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย,คศ.๑,คศ.๒ และ 
คศ.๓ 
  ๑๑.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ 
 โดยให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารเงินเล่ือนเงินเดือนท่ีได้รับจัดสรรอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ ภายในกลุ่มตามข้อ ๑๑.๑หรือ
ภายในกลุ่มตามข้อ ๑๑.๒ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และ
ตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ท้ังนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๔ โดยมติคณะกรรมการบริหาร
วงเงินการเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการ ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ )จัดสรร
วงเงินเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มท่ี ๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและสายงาน
การสอนและกลุ่มท่ี ๒ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและสายงานการสอน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ในอัตราร้อยละ 
๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการครูที่มีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕  ตามบัญชีจัดสรวงเงินตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วย ๑  

โดยให้โรงเรียนน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สังกัดพิจารณาประกอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติท่ีก าหนดโดยเคร่งครัด
และให้เสนอผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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๑) บัญชีเสนอผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๔  โดยให้ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง จ านวน ๑ ชุด และเมื่อได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล เรียบร้อยและถูกต้องแล้ว ให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูลตามบัญชีเสนอผลการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนในรูปแบบไฟล์ Excel ให้ภายหลังด้วยต่อไป 

๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการระดับสถานศึกษา 
 โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องจ านวน ๑ ชุด 

๓) ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา จ านวน ๑ ชุด 
๔) กรณีไม่เสนอเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ให้ช้ีแจง 

รายละเอียดเหตุผลท่ีไม่เสนอเล่ือนเงินเดือนพร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ ชุด  โดยให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมท้ังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับสถานศึกษาด้วย 

๕) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและสายงานการสอนให้เก็บไว้ที่สถานศึกษาและพร้อมตรวจสอบได้ 

๖) การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะต้อง 
ด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แล้ว ขอให้ค านึงถึงความส าเร็จ ในการปฏิบัติภารกิจดังนี้ 

(๑) ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๒) ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา 
(๓) การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 

- ผลการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล 
พระราชทาน 
        - ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( OBEC AWARDS ) 
                 - ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        - ผลการประเมินติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        - ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ท้ังนี้การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กคศ. และส่วนราชการก าหนด และให้น าผลการประเมินการปฏิบัติงานท่ีได้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กคศ. ก าหนด มาประกอบพิจารณาโดยให้เล่ือนได้ไม่เกินวงเงินท่ีโรงเรียนได้รับการจัดสรร
ให้ใช้ในการเล่ือนเงินเดือน  
 ๑๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ท่ีไม่ประสงค์ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือประสงค์ถ่ายโอนหรืออยู่ระหว่างรอการตัดสินใจถ่ายโอนไม่เกิน ๕ ปี และยังอยู่ช่วยราชการในสถานศึกษาเดิม 
ให้ด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร๑๐๐๘.๑/ว๑๒ลงวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามข้อ ๑ โดยอนุโลมท่ี
ระบุว่า กรณีท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการหรือหน่วยงานอืน่
เกินกว่ากึ่งหนึง่ของรอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้นไป
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวและน าอัตราเงินเดือน
ของผู้นั้นไปค านวณรวมเป็นวงเงินการเล่ือนเงินเดือนและบริหารวงเงินการเล่ือนเงนิเดือนในส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานท่ีผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการแล้วส่งผลการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าวให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาต้นสังกัดเสนอผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนเป็นผู้ออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือน 
 ๑๓. การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ ) ให้พิจารณาเล่ือนขั้นโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ัง ท้ังนี้ให้
เล่ือนขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้นได้ไม่เกินโควตาร้อยละ ๑๕ ของจ านวนลูกจ้าง ท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
เฉพาะจ านวนเต็มโดยรวมผู้ท่ีได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ ( ๑ ขั้น ) อยู่ในโควต้านี้ด้วย ส าหรับการปัดเศษของ
โควต้า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
 ๑๓.๑ ให้โรงเรียนเสนอขอเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน พร้อมท้ังจัดท าบัญชีรายละเอียด ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๕ พ้อมส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสถานศึกษาโดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง
จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๓.๒ ให้ลูกจ้างประจ าท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีท่ีผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
จ านวน ๑ ชุด 
 ๑๔. ส าหรับพนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนประจ าปี ปีละหนึ่งครั้ง ในวันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยก าหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการปีละ ๒ ครั้ง  ครั้งท่ี ๑ ช่วง
ระหว่างวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ และครั้งท่ี ๒ ช่วงระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕  โดยให้น าผลคะแนนท้ังสองครั้งมารวมกันแล้วหารด้วย๒ เพื่อหาคะแนนในการพิจารณาเล่ือน
ค่าตอบแทนประจ าปีให้แก่พนักงานราชการ ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และให้ด าเนินการดังนี ้
 ๑๕. เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนเสนอผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ เล่ือนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวมายังเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ ภายในวันท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
ท่ีประชุม          .................................. 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      คร้ังที่ ๑ ( ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ ) 

ข้อเท็จจริง 
ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ แจ้งให้ด าเนินการพิจารณาเล่ือน 

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ ) โดยให้เสนอผลการพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ภายในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
เพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง 
๑. กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือน 

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ท่ีก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ๐๖๐๖.๗/ว๒๓ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔  
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๔. หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๖๐๖.๗/ว๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เรื่องการเล่ือน 
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๗ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  การเล่ือน 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   

๖. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๘๐๖๗ ลงวันท่ี ๒๘  
ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 

๗. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ๐๔๐๐๙/ว๑๐๗๕  ลง 
วันท่ี ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ แจ้งซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี ๑ 
( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ) 

๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
  ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันท่ี ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๓ 
  ๑๐. ระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑๑. หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๐/ว๓๐๑๒  
ลงวันท่ี ๙  กันยายน  ๒๕๖๔   เรื่อง ซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)   
  ๑๒. ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ลงวันท่ี  ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๑ 
เมษายน  ๒๕๖๕ )  
  ๑๓. ค าส่ังโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ท่ี ๐๖๓ / ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๑   มีนาคม  ๒๕๖๕   เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 
ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)   

รายละเอียดประกอบการพิจารณา/ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้จัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)  กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการท่ีรับเงินเดือนอันดับ 
ครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒, และ คศ.๓ (รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน) กลุ่มท่ี ๒ 
ข้าราชการท่ีรับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ ในอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ 
วันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ โดยให้เล่ือนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละต าแหน่งก่อน หากวงเงินเล่ือนเงินเดือนของ
ต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกล่ียไปให้ต าแหน่งอื่นได้  ท้ังนี้ โรงเรียนได้ด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอนและปฏิทินท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 
๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)  ตามรายละเอียด โดยแยกเป็นแต่ละต าแหน่งดังนี้ 

๑. ข้าราชการกลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอนัดับครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓  

  ๑.๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๑. จ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ราย อัตราเงินเดือนรวม  

๒๘,๐๘๐ บาทได้รับจัดสรรวงเงินเล่ือนเงนิเดือน ร้อยละ ๓.๐๐ จ านวนเงิน ๘๔๒.๔๐ บาท  
  ๒. โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ ............................. 
     
    ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  
 ๑. พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ เพื่อประกอบการเล่ือนเงินเดือน 
 ๒. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบวงเงินท่ีได้รบัจัดสรรเพื่อก าหนดร้อยละในการเล่ือนเงินเดือนแต่ละระดับตาม
ผลการประเมินฯ 
 ๓. พิจารณาการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ตามร้อยละท่ีก าหนด และเสนอผลการพิจารณาให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๔ เพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
 ๑. นายนราธิป  โทบุราณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
สมควรได้รับการพิจารณาให้เล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)   
 ๒. ก าหนดร้อยละการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)  ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้  
   - ระดับดีเด่น คะแนนร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ ดังนี้ 
    คะแนน ๙๗ – ๑๐๐  ได้เล่ือนร้อยละ  ........................ 
     คะแนน ๙๔ – ๙๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ........................ 
    คะแนน ๙๐ – ๙๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ........................ 
 
   - ระดับดีมาก คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๘๗ – ๘๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๓.๐๙ 
     คะแนน ๘๔ – ๘๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๙๗ 
    คะแนน ๘๐ – ๘๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๘๗ 
   - ระดับดี คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๗๗ – ๗๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๗๙ 
     คะแนน ๗๔ – ๗๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๖๗ 
    คะแนน ๗๐ – ๗๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๕๗ 
   - ระดับพอใช้ คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๖๗ – ๖๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๔๙ 
     คะแนน ๖๔ – ๖๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๒๗ 
    คะแนน ๖๐ – ๖๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๑๗ 
   - ปรับปรุง คะแนนร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 
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 ๔. พิจารณาการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาตามร้อยละท่ีก าหนด ดังนี้  
  ให้เล่ือนเงินเดือน นายนราธิป  โทบุราณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประกอบร้อยละการเล่ือนเงินเดือนท่ีก าหนด คือให้เล่ือนเงินเดือน ร้อยละ .............ใช้เงินเล่ือน ................. 
บาท โดยวงเงินท่ีใช้เล่ือนในส่วนท่ีเกินจ านวนท่ีได้รับจัดสรร จ านวน ............. บาท ให้บริหารในวงเงินรวมของ
ข้าราชการ    กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการท่ีรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓ (รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและสายงานการสอน) ของโรงเรียน โดยใช้จากวงเงินท่ีเหลือจากการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูสาย
งานการสอน 
  ๑.๒ ครูสายงานการสอน 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๑. จ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕  จ านวน  ๔๓  ราย  อัตราเงินเดือนรวม  

๑,๗๘๗,๗๕๐  บาท  ได้รับจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือน ร้อยละ ๓.๐๐  จ านวนเงิน  ๕๓,๖๓๒.๕๐   บาท   
  ๒. โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมิน ดังนี้   
  ๑.     นายอินทร์แสง   เขียวพันธ์    ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒.     นางศิรากานต์   ไชยชนะ  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ .............. 
  ๓.     นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชัย  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๔.     น.ส.ปรียาดา   ทะพิงค์แก ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๕.     นางศิริวรรณ   ปันทวงค์ ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๖.     นางนิตยา   จันทรา  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๗.     นายพชธกร   ดวงสว่าง ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๘.     นายส าราญ   ค าเป็ง  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๙.     นางสุรีพร   หมื่นใจ  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๐.   นางกันยา   เสาร์จร  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๑.   นางวัลลภา   พรมท้าว ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๒.   นางมยุร ี  ไชยวงศ์  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๓.   นายชัยธนัช  ปราศจากอิทธิพลต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ .............  
  ๑๔.   นางสรัลชนา   เฟื่องฟ ู  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๕.   น.ส.ดานุรัตน์  จันทะรส ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๖.   นางปิยะนนัท์   แจ่มจันทร์ ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๗.   นายภาคภูมิ   วงศ์วรรณา ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๑๘.   น.ส.มนัสชนม์   มูลเมือง  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ .............  
  ๑๙. น.ส.หทัยกาญจน์  เจริญสุข ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ .............  
  ๒๐. นางพรทิพย ์  หมื่นแก้ว ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒๑. น.ส.เมธาวี   ค ารินทร์  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 

๒๒. นางกาญจนา   ชมพูชิต  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒๓. นางกัญญาธิดา   กัญญาณุวงค์ ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ .............  
  ๒๔. นางสาวสุกัญญา  สิงห์ฆราช ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒๕. นางจงกล   สีสุวอ  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒๖. นางณิชกุล    ต้อตานา  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
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  ๒๗. นางเกษศิริ   นะที  ต าแหน่ง   ครู   ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒๘. น.ส.สุทธิดา   เกิดมี  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๒๙. นางยุภาพิน   ฤทธิ์เรืองโรจน์ ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๓๐. นายรังสรรค์  เพ็ญประสานชัย ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๓๑. นายมนตรา    อินต๊ะ  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๓๒. น.ส.อังคณา  ท าอินแก้ว ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๓๓. น.ส.บุปผาชาติ  เข็มวิชัย  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 

๓๔. น.ส.ภัชชญา   วงค์เสือ  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
๓๕. นางพชรมณฑ์  ไชยบุญทา ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
๓๖. นางศศิพัชร์  ชงโคสันติสุข ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
๓๗. นายปริญ   อิ่มนิธิกุล ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
๓๘. นางอรุณี    กันทะชัย ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
๓๙. นางสุธารัตน์   ปวงจักรทา ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 

  ๔๐. นายชัยวัฒน ์  ขัดสิงห์แก้ว ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๔๑. นางอนุชธิดา   เซี่ยงฉ ี  ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๔๒. นางแสงทอง  ฟองลอย ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  ๔๓. นายปวัสศักดิ์     รินไชยยา ต าแหน่ง   ครู    ได้คะแนนร้อยละ ............. 
  

        ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  
 ๑. พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ เพื่อประกอบการเล่ือนเงินเดือน 
 ๒. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดทุกราย ประกอบวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรรเพื่อก าหนดร้อยละในการเล่ือนเงินเดือนแต่ละระดับตามผลการประเมินฯ 
 ๓. พิจารณาการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู ตามร้อยละท่ีก าหนด และเสนอผลการพิจารณาให้ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
 ๑. ............................................................................................................................. .....................
(ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ สมควรได้รับการพิจารณาให้เล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี ๑ 
(๑ เมษายน ๒๕๖๕)  จ านวน ๔๓ ราย ) 
 ๒. ............................................................................................................................. ....................
(ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ การเล่ือนเงินเดือน มีจ านวน..๐.ราย)  
 ๓. ........................................................................................................................................................ 
(ก าหนดร้อยละการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)   ตามผล
การประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ ) 
 
   - ระดับดีเด่น คะแนนร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ ดังนี้ 
    คะแนน ๙๗ – ๑๐๐  ได้เล่ือนร้อยละ  ...........  
     คะแนน ๙๔ – ๙๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ........... 
    คะแนน ๙๐ – ๙๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ...........  
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   - ระดับดีมาก คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๘๗ – ๘๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ........... 
     คะแนน ๘๔ – ๘๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ........... 
    คะแนน ๘๐ – ๘๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ........... 
   - ระดับดี คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๗๗ – ๗๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๗๙ 
     คะแนน ๗๔ – ๗๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๖๗ 
    คะแนน ๗๐ – ๗๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๕๗ 
   - ระดับพอใช้ คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๖๗ – ๖๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๔๙ 
     คะแนน ๖๔ – ๖๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๒๗ 
    คะแนน ๖๐ – ๖๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ  ๒.๑๗ 
   - ปรับปรุง คะแนนร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 
 
 ๔. พิจารณาการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู ตามร้อยละท่ีก าหนด ดังนี้  
  ๔.๑ ผู้ท่ีได้เล่ือนเงินเดือน มีจ านวน ๔๓ ราย คือ 
 
    - ระดับดีเด่น  คะแนน ๙๗ – ๑๐๐ ได้เลื่อนร้อยละ ............. จ านวน ........... ราย 
   ๑.      ...................................................................... 
                               ๒.      .........................................................................  
                               ๓.      ......................................................................... 
             ............................................................................................................................... 
    - ระดับดีเด่น  คะแนน ๙๔ – ๙๖.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ .............  จ านวน  ........  ราย 
   ๑. ................................................................................   
   ๒.  ...............................................................................  
   ๓.   ..............................................................................  
             ............................................................................................................................  
   - ระดับดีเด่น  คะแนน ๙๐ – ๙๓.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ .............  จ านวน ....... ราย 
   ๑. ................................................................................    
   ๒. ................................................................................   
   ๓. ................................................................................   
              ............................................................................................................   
      - ระดับดีมาก คะแนน ๘๐ – ๘๙.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ ............. จ านวน ๐  ราย 
      - ระดับดี      คะแนน ๗๐ – ๗๙.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ ............... จ านวน ๐ ราย 
                - ระดับพอใช้  คะแนน ๖๗ – ๖๙.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ............   จ านวน.๐.ราย 
    - ระดับพอใช้  คะแนน ๖๔ – ๖๖.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ............   จ านวน.๐.ราย 
    - ระดับพอใช้  คะแนน ๖๐ – ๖๓.๙๙ ได้เลื่อนร้อยละ............    จ านวน.๐.ราย 
    - ระดับปรับปรุง ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน                                จ านวน ๐..ราย 
      ๔.๒ ผู้ท่ีไม่ได้เล่ือนเงินเดือน เนื่องจากขาดคุณสมบัติ มี จ านวน   ๐ ราย  
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           ๕. ใช้เงินเล่ือนเงินเดือนครูทั้งส้ิน จ านวน ............................ บาท โดยวงเงินคงเหลือ จ านวน ................ 
บาท     ได้น าไปบริหารในวงเงินรวมของข้าราชการกลุ่มท่ี ๑ นอกเหนือจากข้าราชการครูสายผู้สอนท่ีรับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓  (รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและสายงานการสอน) ของโรงเรียนจ านวน 
................ บาท คงเหลือเงินท้ังส้ิน ................ บาท 

๒. ข้าราชการกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอนัดับ คศ.๔ และ คศ.๕  

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
๑. จ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ราย คือ นางฉันทนา ศรีศิลป์  

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ อัตราเงินเดือน ๕๒,๕๓๐ บาท ได้รับจัดสรรวงเงิน
เล่ือนเงินเดือน ร้อยละ ๓.๐๐ จ านวนเงิน ๑,๕๗๕.๙๐ บาท 
   

๒. โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางฉันทนา ศรีศิลป์ ตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมิน ได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๐๐   

        ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  
 ๑. พิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ เพื่อ
ประกอบการเล่ือนเงินเดือน 
 ๒. พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบ
วงเงินท่ีได้รับจัดสรรเพื่อก าหนดร้อยละในการเล่ือนเงินเดือนแต่ละระดับตามผลการประเมินฯ 
 ๓. พิจารณาการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ตามร้อยละท่ีก าหนด และเสนอผลการพิจารณาให้ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
 ๑. นางฉันทนา  ศรีศิลป์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
สมควรได้รับการพิจารณาให้เล่ือนเงินเดือน ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)   
 ๒. ก าหนดร้อยละการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)  ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
   - ระดับดีเด่น คะแนนร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ ดังนี้ 
    คะแนน ๙๕ – ๑๐๐  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๖๓ 
     คะแนน ๙๓ – ๙๔.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๕๓ 
    คะแนน ๙๐ – ๙๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๔๓ 
   - ระดับดีมาก คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๘๗ – ๘๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๓๓ 
     คะแนน ๘๔ – ๘๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๒๓ 
    คะแนน ๘๐ – ๘๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๑๓ 
   - ระดับดี คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๗๗ – ๗๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๒.๐๓ 
     คะแนน ๗๔ – ๗๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๑.๙๓ 
    คะแนน ๗๐ – ๗๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๑.๘๓ 
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   - ระดับพอใช้ คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ ดังนี้ 
    คะแนน ๖๗ – ๖๙.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๑.๖๓ 
     คะแนน ๖๔ – ๖๖.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๑.๕๓ 
    คะแนน ๖๐ – ๖๓.๙๙  ได้เล่ือนร้อยละ ๑.๔๓ 
   - ปรับปรุง คะแนนร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 
 

๒. พิจารณาการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ตามร้อยละท่ีก าหนด ดังนี้  
 
  ให้เล่ือนเงินเดือน นางฉันทนา  ศรีศิลป์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔  
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประกอบร้อยละการเล่ือนเงินเดือนท่ีก าหนด คือให้เล่ือนเงินเดือน ร้อยละ ๒.๖๓
ใช้เงินเล่ือน ๑,๕๗๐บาท คงเหลือเงินจ านวน ๕.๙๐ บาท  

 ให้โรงเรียนเสนอผลการพิจารณา และส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 
  ๔.๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและค่าตอบแทนพนักงานราชการ คร้ังที่ ๑ 

      (๑ เมษายน ๒๕๖๕)   
  ข้อเท็จจริง 

ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้แจ้งให้ด าเนินการพิจารณา 
เล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)  โดยให้เสนอผลการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานราชการไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔ ภายในวันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

  กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔  
  ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ของส่วนราชการ 

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ 
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐ 

          รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
     ๑. โรงเรียนมีลูกจ้างประจ า จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นายดวงค า   บุญยืน ต าแหน่ง ช่างไม้ 
ขั้น ๓๔,๑๑๐ บาท 
  ๒. โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น คะแนนประเมินร้อยละ ....................... 
  ๓. โรงเรียนมีพนักงานราชการ จ านวน ๑ ราย ได้แก่ นายพงศกร    สุริยา 
  ๔. โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น คะแนนประเมินร้อยละ ................ 

         ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
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    จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  
    ๑. พิจารณาคุณสมบัติของลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    ๒. พิจารณาการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
เพื่อเสนอผลการพิจารณาให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ พิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต่อไป 

    มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 
๑. ................................................................................................................................. 

(นายดวงค า  บุญยืน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ ) 
๒. ................................................................................................................................. 

(พิจารณาให้เล่ือนขั้นค่าจ้าง จ านวน ๐.๕ ขั้น ) 
๓. ............................................................................................................................... 

(นายพงศกร     สุริยา เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ ) 
๔. ................................................................................................................................... 

(คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี ๑ ให้เก็บไว้รวมกับคะแนนการประเมินครั้งท่ี๒) 
๕. .............................................................................................................................................. 
(ให้เสนอผลการพิจารณาและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ไปยัง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนจ านวน ๑ ชุด) 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 

๑. .................................................................................................................................................................
( ให้ส่งรายงานการปฏิบัติงานของนายดวงค า  บุญยืน  จ านวน ๑ ชุด ) 

๒. ..............................................................................................................................................................
(ให้ส่งรายงานการผลการประเมินการปฏิบัติงานของนายพงศกร  สุริยา   จ านวน ๑ ชุด) 

๓. .............................................................................................................................................................
(ให้ส่งเอกสารตามท่ีเขตพื้นท่ีก าหนดโดยให้ผู้อ านวยการรับรองทุกฉบับ) 

ท่ีประชุม .................................... 

เลิกประชุม  เวลา   ...............................  นาฬิกา 
 
      
 
 
 
 
 


