
 
 
 
 
 
 

ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4. ดานการสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

 จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      
ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ขอ 5  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมบริหารงานบุคคลไว ดังตอไปนี้ “(ง)” 
ศึกษาวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

 จากอํานาจหนาท่ีและภารกิจในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการขางตน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต 3 ภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จะตองดําเนินการอํานาจหนาท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) โดยผานความเห็นชอบของ 
กศจ. การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  ระบบคุมธรรม และ
หลักธรรมภิบาล ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ก.ค.ศ.ไดออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2561 โดยใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  เปนตนไป  โดยมีสาระสําคัญใหเปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบข้ันเงินเดือนเปนระบบรอยละตามแบบขาราชการพลเรือน
สามัญ  ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.7/ว 15  ลงวันท่ี 27 กันยายน 2561 ประกอบกับ กฎ 
ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี 0206.7/ว 20  ลงวันท่ี 30  ตุลาคม  2561  เพ่ือประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  มีมติ
เห็นชอบใหคระกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจงการซักซอมการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการและเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  โดยมีรายละเอียดและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
ใหถือปฏิบัติตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.

2561 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซอมการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และท่ีเก่ียวของ (ถามี) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูง หรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2550 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  รวมถึงองคกรกลางบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของไดมีหลักเกณฑ หรือมีมติอนุมัติเปนหลักการให
ผูบังคับบัญชา/ ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได   
  1. การกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี ศธ 04009/ว 8067  ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561  ดังนี้ 
      1.1 เกณฑท่ีถือวา  "ลาบอยครั้ง" 
            (ก)  ลาเกิน   6  ครั้ง  สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
            (ข)  ลาเกิน  8  ครั้ง  สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน 



 
 

 
 

สําหรับขาราชการท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด แตวันลาไมเกิน 15 วันทําการและมีการ
ปฏิบัติงานดีเดน ผูบังคับบัญชาตามลําดับอาจเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน อาจพิจารณาผอนผันใหเลื่อน
เงินเดือนได 
    1.2 เกณฑท่ีถือวา "มาทํางานสายเนือง ๆ" 
          (ก) มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
          (ข) มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน 
หลักเกณฑอนุโลมใชกับลูกจางประจําดวย 
  กรณีขาราชการท่ีมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการคาบเก่ียวระหวางสถานศึกษากับสํานักงานใหใช
เกณฑ"การลาบอยครั้ง"ตามขอ 1.1 และเกณฑ"การทํางานสายเนืองๆ"ตามขอ 1.2(ข) 

  2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการทุกกลุมอันดับใหใช
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  โดยใหสรุปผล
การปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม    ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี  ศธ 0206.7/ 
ว20  ลงวันท่ี  30 ตุลาคม 2561  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 
     ผลการประเมินระดับดีเดน   ระดบัคะแนนประเมินรอยละ ๙๐.๐๐ ข้ึนไป 
     ผลการประเมินระดับดีมาก   ระดบัคะแนนประเมินรอยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 
     ผลการประเมินระดับดี        ระดบัคะแนนประเมินรอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
     ผลการประเมินระดับพอใช   ระดบัคะแนนประเมินรอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ 
     ผลการประเมินระดับปรับปรงุ  ระดับคะแนนประเมินรอยละ ๕๙.๙๙ ลงมา(ไมไดเลื่อนเงินเดือน) 

  3. การแบงกลุมและการบริหารวงเงินเพ่ือใชเลื่อนเงินเดือน 
     3.1 การแบงกลุมเพ่ือบริหารวงเงิน ใหแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
          3.1.1 กลุมท่ี 1 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับครูผูชวย,คศ.1, คศ.2 และ คศ.3  
          3.1.2 กลุมท่ี 2 ขาราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5   
     3.2 การบริหารวงเงินเพ่ือใชเลื่อนเงินเดือน ตามขอ 3.1 กลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ใหแยก
วงเงินเลื่อนเงินเดือนออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
           3.2.1 กลุมท่ี 1 รองผูอํานวยการสถานศึกษาและขาราชการสายงานการสอน 
           3.2.2 กลุมท่ี 2 รองผอ.สพท. เจาหนาท่ีบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก 
และผูอํานวยการสถานศึกษา 
  ท้ังนี้ ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแตละ
ตําแหนงกอน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตําแหนงใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปตําแหนงอ่ืนได 
     3.3 การนับจํานวนขาราชการและอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการ  เพ่ือคํานวณเงิน 3% 
ท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนใหนับจากจํานวนท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ วันท่ี 1 กันยายน แลวแต
กรณี ยกเวนขาราชการตอไปนี้ใหนับท่ี สพฐ.  
           3.3.1 ผอ. สพท. และผูรักษาราชการแทน ผอ. สพท. 
           3.3.2 ขาราชการท่ีชวยปฏิบัติราชการอยูท่ี สพฐ. 
           3.3.3 ขาราชการท่ีชวยปฏิบัติราชการตางสังกัด สพฐ. 
           3.3.4 ขาราชการท่ีชวยปฏิบัติราชการหนวยงานพิเศษเปนประจําและเต็มเวลา โดย
มิไดปฏิบัติราชการใหกับตนสังกัด เชน กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม. หรืออ่ืน ๆ  
  4. การบริหารวงเงิน 3% 



 
 

 
 

      สพฐ. บริหารวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในภาพรวมของ สพฐ. และจัดสรรวงเงินท่ีใชเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม) ใหแตละ 
สพท. ตามท่ี สพฐ. กําหนด โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการระดับ สพฐ.  
      สําหรับวงเงินจัดสรรของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการระดับ 
สพฐ. จัดสรรตามเง่ือนไขท่ี สพฐ. กําหนด ซ่ึงจัดสรรใหทุก สพท. โดยยึดหลักความเทาเทียมและประโยชน
สูงสุดท่ีขาราชการจะไดรับอยางท่ัวถึงและเปนธรรม   
  5. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  
      ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

    สพท. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ระดับ 
สพท. ใหครบทุกองคประกอบ  ดังนี้ 
          (1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            ประธานกรรมการ 
          (2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       รองประธานกรรมการ 
               ท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานบุคคล 
          (3) ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ         กรรมการ 
          (4) ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 4 คน         กรรมการ 
          (5) ขาราชการสายงานการสอน จํานวน 4 คน        กรรมการ 
          (6) ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล              กรรมการและเลขานุการ 
          (7) เจาหนาท่ีงานเลื่อนข้ันเงินเดือน                ผูชวยเลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ี บริหารวงเงินในการเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการในสังกัด สพท. ท่ี
ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงินท่ีเหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ 
กศจ. ใหเปนไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และ
วินิจฉัยปญหาท่ีเกิดจากการบริหารวงเงิน แลวใหผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจใหขาราชการท่ีเก่ียวของใน
สังกัดรับทราบ 
  ท้ังนี้ ให สพท. บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการใน สพท. โดยคํานึงถึง 
        (ก) ขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
        (ข) ขาราชการท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหางไกล/ ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) 
หรือการคมนาคมไมสะดวก หรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
        (ค) หนวยงานการศึกษาท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง แตมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
  6. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  
      6.1 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผอ.สพท. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย 
           (1) ขาราชการท่ีปฏิบัติงานใน สพท. 
           (2) ผูอํานวยการสถานศึกษา/ รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
           (3) ขาราชการสานงานการสอน 
         ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ 
     6.2 คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
          ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา  ไมนอยกวา 
3 คน หากในสถานศึกษามีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมครบ 3 คน   ใหผูอํานวยการ



 
 

 
 

สถานศึกษาทําหนังสือขอรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกลเคียง เพ่ือแตงตั้ง
คณะกรรมการใหครบตามจํานวน 
         ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีพิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ 
กศจ. 
  ท้ังนี้ การแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 6 ใหคํานึงถึงหลักธรรมภิบาลและการพิจารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดวย  
  7. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตามขอ 2) 
และวงเงินท่ีไดรับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวง
เงินเดือนสําหรับการเลื่อน ในแตละกลุมอันดับเงินเดือนตามตารางฐานเงินเดือนท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยมีเง่ือนไข 
ดังนี้ 
     7.1 การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้ง
ใหเลื่อนไดไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนท่ีไดรับแตงตั้ง 

   ในกรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูง 
ของอันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวา
หรือต่ํากวาข้ันต่ําหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนใหคํานวณจากฐานในการคํานวณของอันดับ
เงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะท่ีดํารงอยู 
     7.2 มิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละท่ีเทากัน 
     7.3 การเลื่อนเงินเดือนแตละคนในแตละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินรอยละ 6 ของฐาน
ในการคํานวณ 
     7.4 เฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 
   8. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต เลื่อนเงินเดือนอัตรารอยละ 3.00 ของ
เงินเดือนขาราชการท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน 
  9. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) จัดสรรใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต รอยละ 2.99 อีกรอยละ 0.01 จะนําไปจัดสรรตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  10. ขาราชการ/ลูกจางประจํา  ท่ีจะเกษียณอายุราชการ  เม่ือสิ้นปงบประมาณ (30 
กันยายน  ของทุกป) เพ่ือประโยชนในการรับบําเหน็จบํานาญ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการ
พิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการ/ลูกจางประจําดังกลาว  ท้ังนี้  โควตาและวงเงินท่ีใชเลื่อน
เงินเดือนรวมกับขาราชการท่ีไมไดเกษียณอายุราชการ 
 
 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1. จัดทําขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนับมีตัว ณ วันท่ี 1 มีนาคม 
และ 1 กันยายน  พรอมจํานวนเงินรวม และวงเงิน 3 %  ในการเลื่อนเงินเดือนเพ่ือรายงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการตามท่ีกําหนดในแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 



 
 

 
 

3. นําวงเงินท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและท่ีไดรับ
จัดสรร (เพ่ิมเติม)  เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงินระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พรอมท้ังประกาศ
หลักเกณฑการจัดสรรวงเงินใหชาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

4. ดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
วงเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. สงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการ
พิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  เพ่ือนําเสนอ  กศจ. ใหความเห็นชอบ 

6. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
 
 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1. กําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการ
ประเมิน 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนการ
เบื้องตน 

3. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน หากในสถานศึกษามีขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไมครบ 3 คน  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาทําหนังสือขอรายชื่อขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกลเคียงเพ่ือแตงตั้งตั้งคณะกรรมการใหครบตามจํานวน  ทําหนาท่ี 
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
 ข้ันตอนการดําเนินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  โดยถือปฏิบัติ ตามมาตรา 24  มาตรา 27 มาตรา 72  และมาตรา 73  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   กฎ 
ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.2561   ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2562  เพ่ือใหการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   เกิดความบริสุทธิ์  ยุติธรรม และเปนไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 
     1 ขาราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
           (1) สถานศึกษา/ สพท. นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา/ สพท. 
           (2) สถานศึกษา/ สพท. จัดทําบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
คณะกรรมการแยกแตละกลุม (ตามขอ 3)  พรอมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน   



 
 

 
 

           (3)  สพท. สงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สพท. ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือนําเสนอ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
     2 การสั่งเลื่อนเงินเดือน 
           (1) ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนใหกับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
           (2) ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงผลการเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล 

   การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหประกอบดวย อัตรารอยละท่ีไดรับการเลื่อน ฐานในการ
คํานวณ จานวนเงินท่ีไดรับการเลื่อน และเงินเดือนท่ีพึงไดรับเม่ือไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีท่ีไมสั่งเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ใหแจงใหผู
นั้นทราบพรอมเหตุผลท่ีไมสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีชวยราชการ
ระหวาง สพท. ใหพิจารณาดังนี้   
       3.1 กรณีท่ีมาชวยราชการระหวางครึ่งป  โดยมีผลการปฏิบัติงานคาบเก่ียวกันท้ังสองทาง
ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาราชการมาชวย  นําผลการปฏิบัติงานในชวงกอนท่ีจะชวยราชการมาประกอบการ
พิจารณา  แลวแจงผลการพิจารณาไปยัง สพท.ตนสังกัดเพ่ือดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน 
       3.2 กรณีท่ีมาชวยราชการ  โดยมีผลการปฏิบัติงานทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีชวยราชการ
ครบครึ่งป  ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาราชการมาชวยราชการเปนผูพิจารณา  แลวแจงผลการพิจารณาไปให 
สพท.ตนสังกัดเพ่ือดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน 
  4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการเลื่อนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม (ยาย) หรือรับโอนมาจากสวนราชการอ่ืนในระหวางครึ่งป  ของการเลื่อนเงินเดือน
แตละครั้ง  ใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับยายหรือรับโอนเปนผูดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยนําผลการ
ปฏิบัติงานจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  หรือสวนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย 
  5. การไมเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ใหผูบังคับบัญชา
ชี้แจงเหตุผลใหขาราชการผูนั้นทราบ และใหคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การไมเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นโดยละเอียด 
เพ่ือปองกันการรองทุกขในภายหลัง 
  6. รายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท./ผูรักษาราชการแทน  ผอ.สพท.  จัดสงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา  ตามท่ี    
ก.ค.ศ. กําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับ สพฐ.    
  7. การจัดเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เม่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดแลว ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมิน 
จัดเก็บสรุปผลการประเมินของผูใตบังคับบัญชาไวในแฟมประวัติขาราชการหรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความ
เหมาะสมก็ได อยางนอยสองรอบการประเมิน 
  8. การดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ตามปฏิทินและใชแบบบัญชีรายละเอียดตามท่ี สพฐ.กําหนด 
 
 
 



 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลูกจางประจํา  พนักงาน
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต 3 
 

ประเภท/ระดับ 
รอบ 

1 ต.ค. 2563 
รอบ 

1 เม.ย.2564 
หมายเหตุ 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,974 2,827  
2. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 32 34  
3. ลกูจางประจํา 85 76  
4. พนักงานราชการ 187 -  

รวม 3,278 2,937  
 


