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-คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

-คู่มือการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

-คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจงานในงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ครอบคลุมและเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ลูกจ้างประจำและพนักงาน
ราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 
38 ค.(2) การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง และการเลื ่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการปีละ 1 ครั้ง การจัดทำคู่มือการดำเนินการเลื่อน
เงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบได้ปฏิบัติตามปฏิทินที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที ่ขอคำปรึกษา แนะนำผู้เกี ่ยวข้อง
นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 



คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

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

 
 แนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
      ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออก กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๑ ใช้บังคับตั ้งแต่วันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญให้เปลี ่ยนวิธ ีการเลื ่อนเงินเดือน          
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเป็นระบบร้อยละ ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที ่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และกําหนดการประเมินผล               
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/    
ว๕  ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 
และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนว ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๒ ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนรอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีฉบับนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระบบร้อยละ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 ๒. การบริหารวงเงิน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี บริหารวงเงินโดยคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
ในการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส ำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี        
ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม) โดยแบ่งกลุ่มดังนี้  
  ๒.๑ การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
        กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และคศ.๓ 
        กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และคศ.๕  
  ๒.๒ การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ให้แยกวงเงินเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
        กลุ่มท่ี ๑ รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน  
        กลุ่มที่ ๒ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ศึกษานิเทศก์และ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 ๓. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
      ๓.๑ คณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงิน ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑) ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประธานกรรมการ  
  ๒) รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา           รองประธานกรรมการ 
      สุพรรณบุรีที่รับผิดชอบงานบุคคล  
  ๓) ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๔) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔ คน  
  ๕) ข้าราชการสายงานการสอน จำนวน ๔ คน  
  ๖) ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการและเลขานุการ  
  ๗) เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน            ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ วงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้เป็นไปตาม      
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และวินิจฉัยปัญหา      
ที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจให้ข้าราชการที่เก่ียวข้องในสังกัดทราบ 
  ทั้งนี้ ในการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ให้คำนึงถึง 
  (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง  
  (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) 
หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
  (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง  
       ๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 
  ๑) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  ๒) ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
  ๓) ข้าราชการสายงานการสอน  
  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย 
มาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
อันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 
 
 



 
  (๒) พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานที่ เป็นประโยชน์กับผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ-
วิชาชีพ ประกอบกับข้อมูล การลา พฤติกรรมการมาทำงาน และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น 
  (๓) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย ซึ่งแต่ละราย    
จะมีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จำนวนเงิน
ที่ได้รับจากการเลื่อนและเงินเดือนที่พ่ึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน สำหรับรายที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ระบุเหตุผล 
ประกอบด้วย 
  (๔) ให้รายงานผลการพิจารณาต่อ ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 
       ๔. บทบาทหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๔.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ   
ให้สถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ 
  ๔.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี กำหนดปฏิทินการดำเนินการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. กำหนด 
  ๔.๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัยยมศึกษาสุพรรณบุรี ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง 
ณ วันที่ ๑ มี.ค. หรือ ๑ ก.ย. พร้อมจำนวนเงินรวม และวงเงิน ๓% รายงาน สพฐ. ในการเลื่อนเงินเดือน     
ครั้งที่ ๑ (เม.ย.) หรือ ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ) แล้วแต่กรณี 
  ๔.๔. รายงานการนับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเงินเดือนรวม     
ที่มีตัวอยู่ จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขัน้พื้นฐานทราบ 
  ๔.๕ แต่งตั้งคณะกรรมกรรมการตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ. 
   ๑) คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
   ๒) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
   ๓) คณะกรรมการประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา กลุ่มรองผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ์
  ๔.๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยยมศึกษาสุพรรณบุรี นําวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 
และที่ได้รับจัดสรร(เพิ่มเติม) เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
  ๔.๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยยมศึกษาสุพรรณบุรี ประเมินผลผลการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มรองผู้อํานวยการเขตพื้นที่ ผู ้อํานวยการสถานศึกษา แล ะ
ศึกษานิเทศก ์
   ๑) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และ
ผู้รับการประเมิน 
 



 
   ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ ่มรองผู ้อํานวยการเขตพื้นที่ 
ผู้อํานวยการ สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องต้น 
   ๓) ผู ้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัยยมศึกษาสพรรณบุรี ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่มรองผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
   ๔) ผู ้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัยยมศึกษาสุพรรณบุรี แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
  ๔.๘ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัยยมศึกษาสุพรรณบุรี ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกราย ภายในวงเงินที่ได้รับจากสรรจาก สพฐ. 
  ๔.๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยยมศึกษาสุพรรณบุรี ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพื่อนําเสนอ 
กศจ.สุพรรณบุรี ให้ความเห็นชอบ 
  ๔.๑๐ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ สพฐ.ทราบ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
  ๔.๑๑ แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคล 
       ๕. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
กลุ่มรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและครูสายผู้สอน 
  ๕.๑ กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้รับการ
ประเมิน  
  ๕.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการ
เบื้องต้น 
  ๕.๓. ผู้อํานวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๕.๔ ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน หากในสถานศึกษา      
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ ๓ คน ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา ทำหนังสือขอรายชื่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจำนวน 
ทำหน้าที่ พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
ขั้นตอนพิจารณาเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 ๑. ข้าราชการในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับ
เงินเดือนจากงบประมาณจาก สพฐ. (ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
 
 
 



 
 ๒. การประเมินผลการปฏิบัต ิงานข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ำเนินการ              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว 5 ลงวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ โดยแบ่งออกเป็น ๔ สายงาน ดังนี้ 
  ๑) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน   
การสอน  
  ๒) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
บริหารสถานศึกษา  
  ๓) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
บริหารการศึกษา  
  ๔) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานนิเทศ
การศึกษา  
  มีองค์ประกอบในการประเมิน จำนวน ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ 
คะแนน 
  องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
  มีระดับผลการประเมินมี ๕ ระดับ ดังนี้ 
  (๑) ระดับดีเด่น คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป  
  (๒) ระดับดีมาก คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๔๙.๙๙  
  (๓) ระดับดี คะแนนร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙๙  
  (๔) ระดับพอใช้ คะแนนร้อยละ 50.00 - ๖๙.๙๙ 
  (๕) ระดับปรับปรุง คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (ไม่เลื่อนเงินเดือน)  
 ๓. การนับตัว หมายถึง การนับจำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง ในหน่วยงานปัจจุบัน 
ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี จะมีความสำคัญมากกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ   
เพ่ือนําวงเงิน ๓% ของอัตราเงินเดือน มาคิดเป็นวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน 
 ๔. คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตามแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ สพฐ. กำหนด โดยมีหน้าที่หลัก
บริหารวงเงินที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจัดสรร ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ในแต่ละรอบการเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 



 
 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามแนวปฏิบัติ การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ สพฐ. กำหนด  ดำเนินการ ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ 
อันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
      ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบจำนวนเงินข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี 
      ขั้นตอนที่ ๓ นําผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาประกอบการ 
พิจารณากำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
      ขั้นตอนที่ ๔ สร้างโปรแกรมคํานวณการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา สำหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสะดวกในการพิจารณา 
เงินเดือน 
      ขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
  กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และคศ.๓ 
  กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และคศ.๕  
      ต่อจากนั้นจึงแยกวงเงินออกเป็น ๒ กลุ่ม 
  กลุ่มท่ี ๑ รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน  
  กลุ่มท่ี ๒ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์และ
ผู้อํานวยการสถานศึกษา  
 ๖. การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ 
จำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน) เสนอผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นําผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด เสนอผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพ่ือเสนอ กศจ.สุพรรณบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๗. การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน
ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จ ำนวนเงิน      
ที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการพิจารณา 
 

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

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูตามแนวปฏิบัติของ สพฐ 

1 เมษายน 1 ตุลาคม 

ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 
ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง 

ณ วันที่ 1 กันยายน 

ผู้บังคับบัญชาดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนด 

สพม.สุพรรณบุรี ตรวจสอบการดำเนินการให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

สพม.สุพรรณบุรี นำผลการพิจารณาเสนอที่
ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง 

สพม.สุพรรณบุรี เสนอ ศธจ.สุพรรณบุรี เพ่ือ
นำเข้าที่ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี พิจารณา 

ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน 
ตามท่ี กศจ.สุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบ 

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษาทราบ              

เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล 



คู่มือการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

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

 
1. ชื่องาน(กระบวนงาน)  
 การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

3. ขอบเขตของงาน 
 การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามแนวปฏิบัติที่
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

4. คําจํากัดความ 
 “การเลื่อนเงินเดือน” หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ตามผลการประเมินและการปฏิบัติราชการ  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ที่เก่ียวข้อง 
 5.2 กำหนดปฏิทินการดําเนินงานเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของ
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.3 การเล ื ่อนเง ินเด ือนให ้แก ่ข ้าราชการคร ูฯ ตำแหน่งบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ ื ่น ตาม               
มาตรา 38 ค. (2) 
  (1) ให้ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาทำงานสาย  
  (2) ให้ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา  
  (3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  (4) การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 
  (5) ผู้บังคับบัญชาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และให้
คะแนนระดับ ผลการประเมิน กำหนดเป็น 5 ระดับ (ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง) 
       -ผลการประเมินระดับดีเด่น   ได้คะแนน 90% ขึ้นไป  
       -ผลการประเมินระดับดีมาก   ได้คะแนน 80-89%  
       -ผลการประเมินระดับดี   ได้คะแนน 70-79%  
       -ผลการประเมินระดับพอใช้   ได้คะแนน 60-69% 
       -ผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง  ได้คะแนนต่ำกว่า 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)  
  (6) ประกาศผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” และ “ดีมาก”  
 5.4. ให้ตรวจนับจำนวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง (รวมผู้ที่มาช่วย
ราชการ) ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2         
(1 ตุลาคม) แล้วแต่ กรณี (ยกเว้นผู้ไปช่วยราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.) และคํานวณวงเงินเลื ่อน
เงินเดือนร้อยละ 3 ของฐาน เงินเดือนรวม 



 
 5.5 ให้นําผลการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.6 ให้นําวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาบริหารเพื่อจัดว่าแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้ข้าราชการเลื่อน 
เงินเดือน ได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ โดยมีเงื่อนไขพอสรุปได้ ดังนี้ 
  (1) แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคํานวณแต่ละ
ประเภท ตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู ่
  (2) ห้ามมิให้นําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนร้อยละที่เท่ากัน  
  (3) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน  
  (4) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดแต่ละประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับ  
  (5) เฉพาะจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท  
  (6) การพิจารณากำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกับผลคะแนนประเมิน 
  (7) ให้เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณของแต่ละช่วงเงินเดือนในแต่ละ 
ประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรง 
  (8) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่ง 
และได้รับการ พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดนั้นก่อน 
ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ ให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ที่เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดอยู่แล้ว ให้ได้รับเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน (ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด 
ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ) 
 5.7 จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 5.8 ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อน   
ในแต่ละระดับผลการประเมินให้ทราบทั่วกัน ประกาศอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 5.9 ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.10 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (ร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ จำนวนเงินที่
ได้รับการเลื่อน และเงินที่พึงได้รับแจ้งเหตุผลให้ผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนทราบ) 
 5.11 สรุปจัดทำเอกสารรายงาน สพฐ.ตามแบบ 

6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. รูปแบบที่ใช้ 
 ตามแบบท่ี สพฐ.กำหนด  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 8.2 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 8.3 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
 



 
 8.4 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 
1008.1/ 228 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 8.5 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 8.6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 8.7 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและ
แนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญ 
 8.8 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที ่22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 8.9 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 8.10 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 8.11 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

9. ข้อสังเกต 
 9.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้  
       9.1.1 ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
       9.1.2 ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ 
ต้องมีเวลา ปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
       9.1.3 ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน  
       9.1.4 ไม่ลา/ ไม่มาสาย เกินจำนวนครั้งที่กำหนด (ลาเกิน 8 ครั้ง มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง) 
       9.1.5 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
       9.1.6 ลาไม่เกิน 23 วันทำการ โดยไม่รวมการลาอุปสมบท/คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน ลาป่วยซึ่ง
จําเป็นไม่ เกิน 60 วัน (ทำการ)/ป่วยประสบอันตราย/พักผ่อน/ ตรวจเลือก/เตรียมพล/ทำงานองค์การระหว่าง
ประเทศ 
       9.1.7 ผู้เกษียณอายุราชการ สั่งเลื่อนเงินเดือน 30 กันยายน  
 9.2 การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนเป็นอำนาจของส่วนราชการ (สพฐ.) 
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การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

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

 
1. ชื่องาน(กระบวนงาน) : การเลื่อนข้ันค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินการเลื ่อนขั ้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำใน
สถานศึกษา/สพท. 
3. ขอบเขตของงาน 
 เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ตามแนวปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
4. คําจํากัดความ 
 ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ตำแหน่ง ลูกจ้างที่ถือปฏิบัติสำหรับลูกจ้างส่วนราชการ  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 5.2 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำตาม
แนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.3 ตรวจนับตัวลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือดำเนินการเลื่อน
ค่าจ้างครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี 
 5.4 สพท. แจ้งการจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำ    
ณ วันที่ 1 มีนาคม เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 1 (1 เมษายน) / สำหรับการเลื่อนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) ให้ใช้
วงเงินเลื่อนขั้น ค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 6 ที่คํานวณได้จากฐานอัตราค่าจ้างรวมของลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง 
ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำจำนวนเงินที่ใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหัก
ออกก่อน ทั้งนี้การเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) จำนวนผู้ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี     
2 ขั้น ต้องไม่เกินโควตา เมื่อคราวการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
 5.5 สพท./สถานศึกษา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ตามแบบประเมินที่
กำหนด  
 5.6 สพท. แต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองพิจารณาเลื ่อนขั ้นค่าจ ้างและค่าตอบแทนพิเศ ษ
ลูกจ้างประจำ 
 5.7 คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 5.8 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ 
 5.9 ส่งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 5.10 สรุปเอกสารตามแบบรายงาน สพฐ. 
 
 
 



 
 
6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. รูปแบบที่ใช้ 
 ตามแบบท่ี สพฐ.กำหนด 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ พ.ศ. 2551 
 8.2 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2344 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
 8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 
 
 



 
 8.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
 8.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.8/ว 244 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง 
การเบิก จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
9. ข้อสังเกต 
 9.1 ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้ตรวจสอบหมวดของลูกจ้างประจำให้ถูกต้อง เพราะใน 
แต่ละหมวดนั้นเงินที่ได้รับสูงสุดของค่าจ้าง (เต็มขั้น) ไม่เท่ากัน 
 9.2 ตรวจสอบการลา มาสาย ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. โดยอนุโลม  
 9.3 หลังจากเลื่อนขั้นค่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้ 
  9.3.1 ออกคำสั่งเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
  9.3.2 สรุปค่าตอบแทนพิเศษกรณีลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดมีสิทธิ์ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย.และ 1 ต.ค. – 31 มี.ค.)ได้รับเงินเดือนสูงสุดของ
อันดับ ให้กลุ่มนโยบายและ แผนสํารวจละเอียดบัญชีสรุปขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. และเมื่อ สพฐ.
พิจารณาอนุมัติแล้วให้แจ้งผลการ อนุมัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ
ต่อไป 
  9.3.3 จัดทำ จ.18 และ บัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
  9.3.4 ลงคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างในแฟ้มทะเบียนลูกจ้างประจำ  
  9.3.5 ลงข้อมูลเลื่อนขั้นค่าจ้างใน P-OBEC (กรณีที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม P-OBEC ในการเลื่อน
ขั้น) 
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คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

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

 
๑. ชื่อกระบวนงาน 
 งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

๓. ขอบเขตของงาน 
 พนักงานราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 
เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนได้ไม่เกิน ร้อยละ 5 
ของฐานค่าตอบแทน  

๔. คําจํากัดความ 
 “ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานราชการในการปฏิบัติงานให้แก่ ส่วน
ราชการ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ พนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม  

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕.๑ สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินทุกๆ 5 เดือน แต่ให้เลื่อนปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕.๒ สถานศึกษารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอขอเลื ่อนค่าตอบแทนให้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ๕.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจ้งต่อคณะกรรมการ พิจารณาเลื่อน ค่าตอบแทน
พนักงานราชการที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานค่าตอบแทน และวงเงินใน
การเลื่อนค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน 
 ๕.๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ ๕.๓ 
 ๕.๕ แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที ่ ๑ 
ตุลาคม ของปี  

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๔  
 8.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 
7 ) พ.ศ. 2558 
 8.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 
8) พ.ศ. 2558 
 8.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2561 
 
 
 
 



 
 8.5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการ 
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๔  
 8.6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 8.7 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ   

9. ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 (๑) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เป็นผลการประเมินทั้งปี คือ ผลการ
ประเมินครั้งที่ ๑ + ผลการประเมินครั้งที่ ๒ 
คะแนน 
 (๒) คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน แบ่งกลุ่มคะแนน ผลการ
ประเมินเป็น ๕ ระดับ และกำหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้  
  ดีเด่น 9๕ - ๑๐๐ คะแนน  
  ดีมาก ๘๕ - ๕๔ คะแนน 
  ดี ๗๕ - ๘๔ คะแนน 
  พอใช้ ๖๕ - ๗๔ คะแนน  
  ต้องปรับปรุง น้อยกว่า ๖๕ คะแนน  

๑๐. การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ 
 พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 
ในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

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


