
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
 

ชื่อ  นางสาวกัลยา  อธิกุลกวิน 

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   ระดับ ปฏิบัติการ 

กลุ่มงาน  บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

2. การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด 

3. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

4. ช่วยงานทะเบียนประวัติ นางบุษราคัม  ศรีจันทร์ 

5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอมรรัตน์  แสงศรีจันทร์ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

มีการกำหนดและจัดทำปฏิทินการดำเนินงานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
 
 
ตรวจสอบ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ
โรงเรียน และ สพป. 
 
เสนอขอความเห็นชอบต่อ อกศจ. และ กศจ. ตามลำดับ 
 
 
ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยผู้มีอำนาจ           
ตามมาตรา 53 เป็นผู้ลงนาม และคำสั่งเลื่อนค่าจ้างประจำ 
โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 
 
จัดส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์เพ่ือเบิกจ่าย และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบเป็นรายบุคคล  
 

- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานฯ ที่สอดคล้อง
กับ สพฐ.กำหนด 
- โรงเรียนดำเนินการจัดส่งข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ ได้ถูกต้องและเป็นไปตาม
กำหนดปฏิทิน 
- ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด 
- มีข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การพิจารณา
ถูกต้อง ชัดเจน ทันตามกำหนดปฏิทิน 
- การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
ภายใน 7 วัน หลักจาก กศจ. ให้ความ
เห็นชอบ 
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ได้รับเงินเดือน
ตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายใน 
1 เดือน หลังจากออกคำสั่งฯ 

 



 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด 

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 จัดทำปฏิทินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ สอดคล้อง 
ตามท่ี สพฐ. กำหนด 

ภายใน 1 วัน 

2 แจ้งโรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ และปฏิทิน 
ที่กำหนด 

ภายใน 1 วัน 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
ในสังกัด 

ภายใน 5 วัน 

4 จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินการพิจารณาฯ 
เพ่ือมอบให้คณะกรรมการฯ ในวัน ประชุม 

หลังจากได้รับรายละเอียดต่าง ๆ             
จากโรงเรียน ก่อนการประชุม
คณะกรรมการฯ ภายใน 3 วัน 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ ภายใน 3 วัน 
6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  
7 เมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง              

ของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ อีกครั้งก่อนออกคำสั่ง 
หลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว 

8 จัดทำคำสั่งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 

ภายใน 2 วัน 

9 แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง               
ของโรงเรียน ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 5 ชุด 
เพ่ือมอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มงาน           
ที่เก่ียวข้องดำเนินการต่อไป 

ภายใน  10 วัน หลังจากตรวจสอบ             
ความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

 

 



 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด 

ตัวช้ีวัดผลงาน  ลูกจ้างประจำในสังกัด ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำทุกคน 

 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จำเป็นต้องได้ 

รับการปรับปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมินได้)  

ปรับปรุง 
(ทำได้ 
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช้ 
(ทำได้น้อย 
 กว่าครึ่ง  

แต่มากกว่า 
1 ใน 4) 

ดี 
(ทำได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ทำได้  

 มากกว่า  
3 ใน 4  
แต่ยังไม่
ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ทำได้
ครบ  

ทั้งหมด) 

1. กำหนดและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน
สังกัด 

      

2. แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการตามปฏิทินการเลื่อน 
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด 

      

3. ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลประกอบการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

      

4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ 

      

5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น 
ค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด 

      

6. จัดทำรายงานการประชุม เสนอผู้บังคับบัญชา 
ทราบ และออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง 
ประจำในสังกัด ลพป.พะเยา เขต 2 

      

7. แจ้งโรงเรียนดำเนินการออกคำสั่ง
ลูกจ้างประจำ ในสังกัด 

      

8. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

      



 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 แจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรพนักงานราชการ ส่งผลงาน
หรือรายงานผลการปฏิบัติงานและแบบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแบบที่ สพฐ. 
กำหนด 

ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง ภายใน 7 จัน 
นับจากได้รับ หนังสือแจ้งจาก สพฐ. 

2 รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและ แบบ
ประเมิน เพ่ือจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา 

แล้วเสร็จภายใน 5 จัน นับจากวันที่ได้รับ
ข้อมูลจาก โรงเรียน 

3 สพป.พะเยา เขต 2 จัดทำบัญชีจำนวนพนักงาน ราชการที่มีตัว
อยู่จริง ณ จันที่ 1 กันยายน ของทุก ปี (เอกสารหมายเลข 1) 
ให้สพฐ. 

ทุกวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนประจำปี แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับจากรวบรวม
ผลงานและแบบ ประเมินเสร็จสิ้น 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการ ปฏิบัติงานฯ และ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน พิเศษประจำปีของพนักงาน
ราชการ 

ภายใน 1 วัน 

6 จัดทำรายงานผลการประชุมฯ เสนอผลการ พิจารณาต่อผู้มี
อำนาจ 

ภายใน 2 วัน หลังจากเสร็จสิน้การประชุม 

7 จัดทำตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงาน
ราชการ ส่งให้โรงเรียนดำเนินการออก คำสั่ง และรายงานให้ 
สพป.พะเยา เขต 2 ทราบ ต่อไป 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการ
พิจารณา 

8 สพป.พะเยา เขต 2 จัดทำบัญชีแสดงการเลื่อนขั้น ค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการ (เอกสาร หมายเลข 2) ส่ง สพฐ. ทราบ 

ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 
ของทุกปี ตามที่ สพฐ. กำหนด 

 



 

 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ตัวช้ีวัดผลงาน  พนักงานราชการในสังกัด ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนทุกคน 

รายการประเมิน 

ระดับค่าคะแนน 
จำเป็นต้องได้ 

รับการปรับปรุง  
อย่างยิ่ง 

ไม่สามารถ 
ประเมินได้)  

ปรับปรุง 
(ทำได้ 
ไม่ถึง 

1 ใน 4) 
 

พอใช้ 
(ทำได้น้อย 
 กว่าครึ่ง  

แต่มากกว่า 
1 ใน 4) 

ดี 
(ทำได้  

มากกว่า  
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ทำได้  

 มากกว่า  
3 ใน 4  
แต่ยังไม่
ครบ 

 

ดีเยี่ยม 
(ทำได้
ครบ  

ทั้งหมด) 

1. แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานให้โรงเรียนที่ได้รับ          
การจัดสรรพนักงานราชการ ดำเนินการ 

      

2. จัดทำบัญชีจำนวนพนักงานราชการที่มีตัวอยู่ 
จริง ณ จันที่ 1 กันยายนของทุกปี                        
(เอกสาร หมายเลข 1) ให้สพฐ. 

      

3. รวบรวมผลงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และแบบประเมิน เพ่ือจัดทำข้อมูลและ 
รายละเอียดประกอบการพิจารณาเลื่อนค่า 
ตอบแทน 

      

4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนฯ พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ 
และพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนฯ 

      

5. เสนอผลการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจ และจัดทำ 
คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนฯ ให้ผู้บังคับบัญชา      
ลงนาม และจัดส่งให้สถานศึกษา และมอบ
กลุ่มบริหารงานและ สินทรัพย์ ดำเนินการ
ต่อไป 

      

6. จัดทำบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นค่าตอบแทน 
(เอกสารหมายเลข 2) รายงาน สพฐ. ต่อไป 

      

7. แจ้งโรงเรียนดำเนินการออกคำสั่ง
ลูกจ้างประจำ ในสังกัด 

      

8. แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

      

 


