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1.  ชื่องาน (กระบวนงาน) :  การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากร 
                                    ทางการศึกษา    

2.  วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ขอบเขตของงาน 
       การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   
4.  ค าจ ากัดความ 
        เลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด  
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง 
 5.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5.3 การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยปกติให้เลื่อนปีละสองครั้ง 
  - ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 
1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
  - ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่ 
1 ตุลาคม ของปีถัดไป 
  (2) จัดท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แต่ละรอบการประเมิน 
      (3) ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ การลาศึกษา  ฝึกอบรม ดูงาน  และการมาท างานสาย  
  (3.1) การลาบ่อยครั้ง 
 - ลาเกิน 6 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
 - ลาเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 
 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลา
ไม่เกิน 15 วันท าการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับอาจเสนอผู้มีอ านาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 
 (3.2) การมาท างานสายเนือง ๆ  
  - มาท างานสายเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
  - มาท างานสายเกิน 9 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 
               (4) ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 



               (5) ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่
แล้วมา โดยใช้แบบประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

        - ผลการประเมินดีเด่น      ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  90.00  ขึ้นไป 
        - ผลการประเมินดีมาก      ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  80.00 – 89.99 
        - ผลการประเมินดี           ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  70.00 – 79.99 
        - ผลการประเมินพอใช้      ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  60.00 – 69.99 
        - ผลการประเมินปรับปรุง   ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  59.99 ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
    (6) ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ  “ดีมาก” ให้ทราบทั่วกัน 

     (7) การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
          (7.1) การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

     - กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3  
                          - กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5  
          (7.2) การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ (7.1) กลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2  ให้แยก
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

     - กลุ่มท่ี 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน 
                          - กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท.  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์  และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ
ต าแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอื่นได้  
  (8) ให้ตรวจนับจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพ่ือค านวณวงเงินร้อยละ 
3 ที่ใช้เลื่อนเงินเดือน ให้นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน 
รวมทั้งผู้มาช่วยราชการ (ยกเว้น ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผู้ไปช่วยราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ./หน่วยงาน
พิเศษ)  
 (9) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ (5) และ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน
ส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือน  
             (10) คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สพท.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. จ านวน 13 คน ท าหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการใน สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
 (11) คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน ท า
หน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
 (12) คณะกรรมการระดับ สพท. 
  ผอ.สพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 



             (13) การไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเหตุผลให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ 
             (14) ให้จัดส่งแบบประเมินฯ ที่ประเมินตนเองแล้ว  และส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ      
ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. โดยสรุปผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๆ ไปยัง สพฐ. 
             (15) ให้จัดเก็บผลการประเมินฯ ไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 
             (16) สพท. เสนอ อกศจ.สงขลา และ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 

   (17) เสนอค าสั่งฯให้ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ตามที่ กศจ.สงขลาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
  (18) สพท.จัดท าประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (19) สพท. และสถานศึกษา จัดท าหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะ
แต่ละบุคคล 
    (20) ส่งค าสั่งฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    (21) สรุปการเลื่อนเงินเดือนรายงาน สพฐ. ตามรูปแบบที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบยีบหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ เมษายน ๑ ตุลาคม 

ตรวจนับตัวและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่
ปฏิบัติจริง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม รายงาน สพฐ. 

ตรวจนับตัวและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่
ปฏิบัติจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน รายงาน สพฐ. 

เสนอ อกศจ., กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน เสนอ อกศจ., กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน  

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบตัิงาน ครึ่งปีแรก และ
แจ้งผลการประเมินให้ผูร้ับการประเมินลงช่ือรับทราบ 

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบตัิงาน ครึ่งปีหลัง และ
แจ้งผลการประเมินให้ผูร้ับการประเมินลงช่ือรับทราบ 
 

คณะกรรมการบรหิารวงเงินพิจารณาจัดสรรวงเงิน  คณะกรรมการบรหิารวงเงินพิจารณาจัดสรรวงเงิน  

คณะกรรมการระดับสถานศึกษาน าผลการประเมินฯ และวงเงิน
ที่ได้รับจดัสรรมาพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการระดับสถานศึกษาน าผลการประเมินฯ และวงเงิน
ที่ได้รับจดัสรรมาพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มผีลประเมินระดบั ดีเด่น และดีมาก
การปฏิบตัิงาน คร่ึงปีแรก 

ประกาศรายชื่อผู้มผีลประเมินระดบั ดีเด่น และดีมาก 

คณะกรรมการระดับ สพท.พิจารณาเลื่อนเงินเดือน คณะกรรมการระดับ สพท.พิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 

จัดท าบันทึกข้อตกลงประกอบการประเมินฯ
ระหว่างผู้ประเมินกับผูร้ับการประเมิน ครั้งท่ี ๑
1ตรวจนับตัวและอัตราเงินเดือนข้าราชการที่

จัดท าบันทึกข้อตกลงประกอบการประเมินฯ
ระหว่างผู้ประเมินกับผูร้ับการประเมิน ครั้งท่ี ๒

ตรวจนับตัวและอัตราเงินเดือนข้าราชการ 
ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนนิการเลื่อน
เงินเดือนคณะกรรมการบริหารวงเงินพิจารณา

ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนนิการเลื่อนเงิน
เงินเดือนคณะกรรมการบริหารวงเงินพิจารณา

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือน ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๒ สั่งเลื่อนเงินเดือน 

สพท. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณทีไ่ด้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 

สรุปข้อมลูตามแบบรายงาน สพฐ. 
 

สรุปข้อมลูตามแบบรายงาน สพฐ. 

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 2 แต่ละคนทราบเป็น
ข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

 

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 แต่ละคนทราบเป็น
ข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

สพท. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณทีไ่ด้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 

ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือน และประกาศอัตราร้อยละ     
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือน และประกาศอัตราร้อยละ     
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



7. รูปแบบที่ใช้ 
           เป็นไปตามแบบที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 
 8.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2558 
 8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.4 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
8.5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.6 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 

8.7 คู่มือการดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.8 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว 1692  ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1         
(1 เมษายน 2562) 
 8.9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
 8.10 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.11 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.12 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8.13 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

.............................................. 
 

 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสุจารี  ศรีสัมพุทธ  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 


