
1 
 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙  

เพ่ือพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 
.................................... 

 
วันเดือนปี งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๗ พ.ย. ๒๕๖๑ แจ้ง กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และค าชี้แจงหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
สพม.๒๙ แจ้งตามหนังสือ ศธ 
o๔๒๕๙/๕๕๒๗ ลงวันที่ ๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

ก.พ. ๒๕๖๒ แจ้งซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ ค่าจ้างลูกจา้งประจ า ครั้งที่ ๑ 
(๑ เมษายน ๒๕๖๒) 

ส านักงาน สพฐ.  
สพม.๒๙ แจ้งโรงเรียนเพ่ือ
ทราบแนวทางการด าเนินงาน 

ส านักงาน ก.ค.ศ. จะประชุม
ทางไกลกับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
ในวันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม ว.๒๐/๒๕๖๑ 
และกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว 

๑ มี.ค. ๒๕๖๒ นับมีตัวข้าราชการและลูกจ้างประจ า ณ 
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และอัตรา
เงินเดือนรวม 

โรงเรียนในสังกัด 
 

 

๑–๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการ
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการที่ ผอ.สพม.๒๙ 
มอบหมาย 

 

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ผอ.รร.ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ผอ.รร. ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นเอกสารไม่เกิน  
๕ หน้า กระดาษ A4 
๒. ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ ผ่าน google form 
ของ สพม.๒๙  

บุคลากรในส านักงาน (รอง ผอ.สพท. 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรตามมาตรา ๓๘ค (๒) 
และลูกจ้างประจ า) รายงานผลการ
ปฏิบัติงานรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

บุคลากรในส านักงานทุกคน ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นเอกสารไม่เกิน ๑๐ หน้า 
กระดาษ A4 
๒. ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/
หน่วย น าเสนอผลการปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
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วันเดือนปี งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ข้าราชการครูกลุ่มที่ ๒ (ค.ศ.๔) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
– ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ข้าราชการครูกลุ่มที่ ๒  
(ค.ศ.๔) 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นเอกสารไม่เกิน  
๕ หน้า กระดาษ A4 
๒. ประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน            
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
สายผู้สอน 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สพฐ.แจ้งวงเงินที่จัดสรรให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่ทราบ 

  

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการ
เลื่อนเงินเดือนระดับ สพท. 

  

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารวงเงินแจ้งการ
จัดสรรวงเงินให้คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนทราบ 

  

๓ เมษายน ๒๕๖๒  สพม. ๒๙ พิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนบุคลากร 
ในส านักงานเขตฯ 

  

๐๙.๐๐ น. สพม.๒๙ พิจารณาผลการด าเนินงาน
บุคลากร ๓๘ค(๒) ศึกษานิเทศก์ และรอง 
ผอ.สพท. 

- ผอ.สพท.   
- รอง ผอ.สพท.  
- ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย  
  ใน สพท. 

 

๑๓.๐๐ น. สพม.๒๙ พิจารณากลั่นกรองการเลื่อน
เงินเดือนบุคลากร ๓๘ค(๒) ศึกษานิเทศก์ 
และรอง ผอ.สพท. 

- ผอ.สพท.   
- รอง ผอ.สพท.  
- ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย  
  ใน สพท.  

 

๔ เม.ย. ๒๕๖๒ สพม.๒๙ ประเมิน ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และ ข้าราชการครูกลุ่มที่ ๒ 

  

๐๙.๐๐ น. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(รอบการประเมินวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒) 
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วันเดือนปี งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๓.๐๐ น. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน  
(ครูกลุ่มที่ ๒) 

คณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มที่ ๒ (ค.ศ.๔) 
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 

 

๕ เม.ย. ๒๕๖๒ 1. ส่งผลการประเมินข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ า  
2. ส่งรายละเอียดการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า
พร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบรายงาน
ที่ สพฐ. ก าหนด 

โรงเรียน อ้างอิงตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ สพฐ. 

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ สพม.๒๙ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) 

- ผอ.สพท.   
- รอง ผอ.สพท.  
- ประธานสหวิทยาเขต 
- ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย  
  ใน สพท. 
- เลขานุการฯ 

 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาครั้ง ๑ (๑ เมษายน 
๒๕๖๒) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครั้ง ๑ (๑ 
เมษายน ๒๕๖๒) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

สรุปบัญชีการเลื่อนเงินเดือน สรุปการ
เลื่อนเงินเดือนรายงาน ผอ.สพท. 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
คณะท างาน 

 

ประกาศผลการปฏิบัติงานดีเด่น สายงาน
บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์  แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
สถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ประกาศผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา ๓๘ค(๒) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

ส่งวาระการประชุมและเอกสารเสนอเลื่อน
เงินเดือนจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๒๕ ชุด 

ผอ.สพท. และ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 

ส่งวาระการประชุม และสรุปรายละเอียด
การขอเลื่อนเงินเดือน ศธจ.อ านาจเจริญ 
จ านวน ๑๕ ชุด 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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วันเดือนปี งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

เข้าร่วมประชุม อ.ก.ศ .จ.อ าน าจเจริญ 
พร้อมเอกสารเสนอเลื่อนเงินเดือนจังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน ๑๕ ชุด 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. และ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

ตร วจสอบข้ อมูลเสนอเลื่อนเ งิน เดือน
ร่วมกับ ศธจ.อุบลราชธานี 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. และ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ 
 

เข้าร่วมประชุม ก.ศ.จ.อ านาจเจริญ พร้อม
เอกสา รเสนอเลื่ อน เ งิน เ ดือนจั งหวั ด
อ านาจเจริญ จ านวน ๑๕ ชุด 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. และ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุ ม อ.ก.ศ.จ. อุบลราชธานี  
พร้อมเอกสารเสนอเลื่อนเงินเดือนจังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน ๒๕ ชุด 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. และ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เข้าร่วมประชุม ก.ศ.จ.อุบลราชธานี พร้อม
เอกสา รเสนอเลื่ อน เ งิน เ ดือนจั งหวั ด
อ านาจเจริญ จ านวน ๒๕ ชุด 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. และ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ สพม.๒๙ แจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบ
บัญชีแนบท้ายค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนในสังกัด  

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัดตรวจสอบบัญชีแนบท้าย
ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  

โรงเรียนในสังกัด  

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒ สพม.๒๙ ส่งบัญชีแนบท้ายค า สั่งเสนอ
ศึกษาธิกา รจังหวัด  (อุบลรา ชธานีและ
อ านาจเจริญพิจารณาลงนาม) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๒๓ เม.ย. – ๕ พ.ค.
๒๕๖๒ 

ลงข้ อ มูล เ งิน เ ดือน ในร ะบบจ่ า ยตร ง
เงินเดือนกรมบัญชีกลาง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการ 
และลูกจ้างประจ าทุกคน 

ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ทุกคน 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒๐ มี.ค. ๒๕๖๒ 


