
รายงานผลการด าเนินงาน 

นโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำทุกปี โดยก ำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินเรื่องกำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำยใต้กรอบกำรประเมินที่อยู่ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมบทบัญญัติแห่งพระกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำร กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นไปตำมนโยบำย ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีธรรมมำภิบำลและป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือเป็นกลไล
ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น วำงใจในระบบรำชกำร และเสริมสร้ำงระบบคุณธรรม โดยมีแนวทำงกำรสร้ำงคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน ปลอดกำรทุจริตตำมนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเพ่ือสำธำรณชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
  
วิธีการด าเนินการ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จัดท ำนโยบำยกลุ่มบริหำรงำน
บุคคล และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยได้จัดท ำเป็น
ประกำศให้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

1.1  นโยบำยกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1.2  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ในกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและ  

 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค(2) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
1.3  มำตรกำรกำรด ำเนินงำนกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1.4  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ         

 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
1.5  มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง 

2. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์นโยบำยและมำตรกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้ 

    2.1 แจ้งบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ถือปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรฯ ในช่องทำงระบบงำน My office 

    2.2 ให้กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพ่ือให้
สำธำรณชนได้รับทรำบต่อไป 
 
ผลการด าเนินการตามนโยบาย 
  รำยลเอียดตำมเอกสำรดังต่อไปนี้ 







































    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)   
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน  
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2562 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  

เพ่ือให้กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม ควำมเที่ยงตรง โปร่งใส และควำมเท่ำเทียม เกิดประโยชน์สูงสุดที่
ข้ำรำชกำรจะได้รับอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และ
มาตรการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) คณะกรรมกำรกลั่นกรอง
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

 จึงขอสรุปผลกำรเลื่อนเงินเดือน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมติ กศจ. จังหวัด
ชัยภูมิ ในครำวประชุม  ครั้งที่ 5 /2564 เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2564 ได้ให้ควำมเห็นชอบในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564)  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-2- 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

      .  ,         .   

,   .,   .  

38 .(2)

      

     

  

         

 
 แผนภูมิแสดงกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) 
 

รายละเอียดตามตารางสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ดังนี้ 

1. กลุ่มที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
   1.1  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครสูำยงำนกำรสอน ณ วันที่  1 มีนำคม  2564 

จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง  จ ำนวน 1,883 คน เงินเดือนรวม 70,552,800 บำท วงเงิน 3%                                          
คือ 2,116,584.00 บำท  
   1. ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น  จ ำนวน  1,095 รำย ใชเ้งินเลื่อน 1,373,346.45  บำท 
       ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น  จ ำนวน       11 รำย ใชเ้งินเลื่อน 3,850  บำท 
      (บรรจุไม่ครบ 4 เดือน แต่มีระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 15 วัน) 
   2. ผลกำรประเมินในระดับดีมำกจ ำนวน   773  รำย ใช้เงินเลื่อน   738,956.70  บำท 
   3. ผลกำรประเมินในระดับดี จ ำนวน      1  รำย ใช้เงินเลือ่น        430.00  บำท 
    4. ผลกำรประเมินในระดับพอใช้ จ ำนวน    …-..   รำย 
    5. เสนอไม่ได้เลื่อน  จ ำนวน       3   รำย   
                      รวมทั้งสิ้น จ านวน  1,883  ราย รวมใช้เงินเลื่อน 2,116,583.15  บาท คงเหลือ 0.85 บาท 
 

    1.2  รอง ผอ.สพท., ศึกษำนิเทศก์ และผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ณ วันที่ 1 มีนำคม  2564   
จ ำนวนข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง จ ำนวน 247 คน เงินเดือนรวม 12,534,220.00 บำท วงเงิน 3% คือ 376,026.60 บำท  
    1 ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น จ ำนวน  247 รำย ใช้เงินเลื่อน 376,023.02  บำท 
    2 ผลกำรประเมินในระดับดีมำก จ ำนวน      -  รำย ใช้เงินเลื่อน    -        บำท 
              3 ผลกำรประเมินในระดับดี  จ ำนวน   …-… รำย 
    4 ผลกำรประเมินในระดับพอใช้  จ ำนวน …-..  รำย 
    5 เสนอไม่ได้เลื่อน   จ ำนวน ...-...  รำย   

รวมทั้งสิ้น  จ านวน   247  ราย  รวมใช้เงินเลื่อน  376,023.02 บาท  คงเหลือ 3.58 บาท 
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รวมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  กลุ่มที่ 1      
    1 ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น จ ำนวน  1,342 รำย ใช้เงินเลื่อน 1,749,369.47  บำท 

   ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น จ ำนวน   11 รำย ใช้เงินเลื่อน 3,850  บำท 
      (บรรจุไม่ครบ 4 เดือน แต่มีระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 15 วัน) 
    2 ผลกำรประเมินในระดับดีมำก จ ำนวน   773  รำย  ใช้เงินเลื่อน  738,956.70 บำท 
              3 ผลกำรประเมินในระดับดี         จ ำนวน   …1… รำย   ใช้เงินเลื่อน        430.00 บำท 
    4 ผลกำรประเมินในระดับพอใช้ จ ำนวน …-..  รำย 
    5 เสนอไม่ได้เลื่อน  จ ำนวน ...3...  รำย   

           รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,130 คน   รวมใช้เงินเลื่อน  2,492,606.16  บาท  
           วงเงินกลุ่มที่ 1 คงเหลือวงเงิน  4.43  บาท 

2. กลุ่มที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5     -ไม่มี- 
 

          3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2)   
ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 จ ำนวน 45 รำย อัตรำเงินเดือนรวม 1,552,410  บำท  วงเงิน 3 %  = 46,572.30 
บำทวงเงิน  ได้รับจัดสรรร้อยละ 2.99  จ ำนวน 46,417.06 บำท  วงเงิน 0.01 %  = 155.24 บำท แยกกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้ดังนี้ 
       ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.20 จ ำนวน  8  รำย ใช้เงินเลื่อน  11,850  บำท 
   ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.19 จ ำนวน  1  รำย ใช้เงินเลื่อน 1,573.63  บำท 
   ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.10 จ ำนวน 25 รำย ใช้เงินเลื่อน 21,320.00 บำท 
   ผลกำรประเมินในระดับดีเด่น  ร้อยละท่ีใช้เลื่อน 3.08 จ ำนวน 11 รำย ใช้เงินเลื่อน 11,670.00 บำท 
   เสนอให้ได้เลื่อนเงินเดือน  จ ำนวน  45  รำย  ใช้เงินเลื่อนเงินเดือนจ ำนวน  46,413.63 บำท             
เหลือเงิน  3.43  บาท 

  
ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2564)  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม 
ความเที่ยงตรง โปร่งใส และความเท่าเทียม เกิดประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
และไม่มีเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แต่อย่างใด 
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