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1 
คู่มือข้ันตอนการดําเนินงานการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูฯตําแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.สร.3 
 
 
1. ช่ืองาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือบําเหน็จความชอบประจําปี การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่ข้าราชการ 
     2. เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
3. ขอบข่ายของงาน 
          การเลือ่นเงินเดือน ให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
            - ครัง้ที่ 1 ครึ่งปีแรกนําผลของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. 
เลื่อนวันที่ 1 เม.ย.ของปีที่ได้เลื่อน 
            - ครัง้ที่ 2 ครึ่งปีหลงันาผลของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 
เลื่อนวันที่ 1 ต.ค.ของปีถัดไป 
4. คําจํากัดความ 
           การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การสัง่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน 
ในขั้นที่สูงขึ้น เพ่ือตอบแทนความดีความชอบที่ผู้น้ันได้ปฏิบัติในครึ่งปีที่แล้วมา การเลื่อนเงินเดือนจึงถือ 
เป็นสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่จะได้รับบําเหน็จความชอบประจําปีจาก 
ผลของการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ ความประพฤติในการรักษา 
วินัยข้าราชการและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลกําหนด 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1. การเตรียมการ 
       2. การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       3. การจัดทําดัชนีตัวช้ีวัดรายบุคคล 
       4. ติดตามและให้คาปรกึษาแนะนําการปฏิบัติงาน 
       5. การประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คะแนน 
       6. พิจารณาผลการประเมินกับวงเงินงบประมาณ 
       7. เสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการกลั่นกรอง 
       8. การประกาศรายช่ือผู้มีผลงาน “ดีเด่น” และ “ดีมาก” และแจง้ผลการประเมินเป็นรายบุคคล        
       9. เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ.สุรินทร์ 
           10.แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคล 
      11. ศธจ.สุรินทร์ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจ้งคําสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ทุกกลุม่ทราบ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 1 มี.ค. / 1 ก.ย.  คํานวณวงเงินที่จะเลื่อน : คาํนวณวงเงิน 3 % ของอัตราเงินเดือนรวม 
    ข้าราชการ ณ 1 มี.ค./1 ก.ย. (เงินที่เหลือของรอบ 1 มี.ค.มาใช้ 1 ก.ย.ไม่ได้) 
    พิจารณาผลคะแนนกับวงเงนิงบประมาณ 
    - แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคํานวณต่อ  
      1 คน จํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
    - ห้ามหารเฉลีย่(ทุกคนในส่วนราชการได้ร้อยละเท่ากันไม่ได้) ่ 
    - ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง”< ร้อยละ 60 “ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน” 
 31 มี.ค. / 30 ก.ย. - เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่กําหนดแต่ละสายงาน 
 
 1 เม.ย. / 1 ต.ค.  ประกาศร้อยละ/ออกคําสั่ง/แจ้งผลการเลือ่นเงินเดือน 
    - ประกาศร้อยละ/สั่งเลื่อนเงินเดือน ยกเว้น ผู้ที่เกษียณอายุ สั่งเลื่อน 
      30 ก.ย. /ผู้เสียชีวิต(ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน) สั่งเลื่อนให้มีผลวันที่เสียชีวิต 
    - แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล/แจ้งเหตุผลผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
   7.1 แบบรายงาน สพฐ. 
       7.1.1 บัญชีรายช่ือข้าราชการครูฯตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ สพฐ.
อนุญาตให้ไปช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ.และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1) 
             ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค.ของทกุปี(กรณีไม่มใีห้แจ้งให้ทราบด้วย) 
             ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 ก.ย.ของทุกปี(กรณีไม่มใีห้แจ้งให้ทราบด้วย) 
       7.1.2 บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการครูฯตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีตัวอยู่
จริง ณ วันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. ประกอบการตรวจสอบวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.) หรอื ครั้งที่ 2 
(1 ก.ย.) (เอกสารหมายเลข 3) 
             ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค.ของทกุปี(กรณีไม่มใีห้แจ้งให้ทราบด้วย) 
             ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 ก.ย.ของทุกปี(กรณีไม่มใีห้แจ้งให้ทราบด้วย) 
       7.1.3 บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.
(2) ตามผลการพิจารณาคร้ังที่ 1 (1 เม.ย...) หรือ ครั้งที ่2 (1 ก.ย...) (เอกสารหมายเลข 4) 
             ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 8 เม.ย.ของทุกปี 
             ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 8 ต.ค.ของทุกปี 
  



3 
คู่มือข้ันตอนการดําเนินงานการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูฯตําแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สพป.สร.3 
 
   7.2 แบบรายงาน สพป./สพม.ที่เก่ียวข้อง 
       - บัญชีรายช่ือข้าราชการครูฯตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการต่าง สพป./สพม.(เอกสารหมายเลข 2) 
              ครัง้ที่ 1 ภายในวันที่ 5 มี.ค.ของทุกปี 
              ครัง้ที่ 2 ภายในวันที่ 5 ก.ย.ของทุกปี 
   7.3 แบบนําเสนอ กศจ. 
       - บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามผลการพิจารณาคร้ังที่ 1 (1 เม.ย...) หรือ ครั้งที ่2 (1 ก.ย...) 
(เอกสารหมายเลข 5) 
   7.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       7.4.1 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        7.4.2 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน (80%) 
        7.4.3 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (20%) 
           แบบประเมินสมรรถนะ(พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2) 
            - แบบประเมินสมรรถนะหลัก มี 5 ด้าน คือ 
              1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
              2. บริการที่ดี 
              3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน 
              4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
              5. การทํางานเป็นทีม 
              - แบบประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ(ประจําสายงาน) 
มี 5 ด้าน คือ 
 1. การคิดวิเคราะห์ (ใช้ประเมนิเฉพาะตําแหน่งประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป ทุกตําแหน่ง) 
 2. การมองภาพองค์รวม ( ใช้ประเมินทุกประเภทตําแหน่ง) 
 3. การดาเนินงานเชิงรุก ( ใช้ประเมินทุกประเภทตําแหน่ง) 
                               นิติกร 
           4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
           5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
 
 
การประเมิน  - ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถึง ระดับเช่ียวชาญ ให้ประเมินสมรรถนะที่ 1-3 
          - ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ถึง ระดับอาวุโสให้ประเมินสมรรถนะที ่1-3 
     ยกเว้น ตําแหน่ง สายงานนิติการ ให้ประเมินสมรรถนะที่ 1,2,3,4,5 
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การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมิน 
 การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมิน ดังน้ี 
  1. ระดับดีเด่นคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  2. ระดับดีมากคะแนนร้อยละ 80-89.99 
  3. ระดับดีคะแนนร้อยละ 70-79.99 
  4. ระดับพอใช้คะแนนร้อยละ 60-69.99 
  5. ต้องปรับปรุงคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 (ไม่เลื่อนเงินเดือน) 
ขั้นตอนการประเมิน 
 1.ทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัดระหว่าง 4-7 ตัวช้ีวัด ผู้รับการ
ประเมินและผูป้ระเมินลงลายมือช่ือในแบบประเมิน 
 2.ทําการประเมินพฤติกรรม (ประเมินสมรรถนะ) ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ  
ผู้รับการประเมินและผู้ประเมินลงลายมือช่ือในแบบประเมิน 
 3.นําผลการประเมินตามข้อ 1. , 2. ไปใส่ในแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4.แจ้งผู้รับการประเมินรับทราบพร้อมลงลายมือช่ือรับทราบ 
 5.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯประกาศผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
     8.1 กฎหมายหลัก 
 8.1.1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 53, 72, 73, 133 
 8.1.2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2550 
 8.1.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10  ลงวันที่  26  มิ.ย.58  เรื่อง  การปรับเงินเดือน
เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 
          8.1.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตําแหน่ง พ.ศ.2550 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 8.1.5 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตําแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สพฐ.พ.ศ.2553 
 
     8.2 หนังสือสั่งการ 
 8.2.1 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีด่วนที่สุด ที่ นร 0403/17724 ลว. 30 ก.ย.52 
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