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ค ำน ำ 

  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งของงานบำเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ที่ต้องดำเนินการ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) และครั้ง
ที่ 2 (1 ตุลาคม) ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ 
ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และระเบียบ กฎหมาย แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 
 
                         พรรณนิภา  เครือษา 
        งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
แนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    1 
การบริหารวงเงิน           1 
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.      1 
ขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    2 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน        5 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยละเอียด  6 
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง       7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
แนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้วย ก.ค.ศ .ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  
โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาจากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการพลเรือสามัญ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ประกอบกับ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 
20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เนื่องจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่การเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ไม่สอดคล้องกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ประกาศใช้ใหม่ สพฐ.จึงประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 เพ่ือ สพท.ถือปฏิบัติตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 
2561) เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละ     
ให้เป็นไปในทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
 
การบริหารวงเงิน 
 บริหารวงเงินโดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท.ตามท่ีได้รับจัดสรร    
จาก สพฐ.ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมของ สพท.ที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่
ละครั้ง (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม)  
 สำหรับวงเงินจัดสรรของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท.จัดสรร ให้ทุกกลุ่ม 
เพ่ือคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนำวงเงินไปใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามเงื่อนไขที่ สพท.กำหนด 
ทั้งนี้ ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้ง สพท. 
ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
คณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน ระดับ สพท. 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้ 
 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          รองประธานกรรมการ         
              ที่รับผิดชอบงานด้านบุคคล    
 3. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                    กรรมการ 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน              กรรมการ 
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 5. ข้าราชการสายงานการศึกษา จำนวน 4 คน             กรรมการ 
 6. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 
 7. เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน                ผูช้่วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท.ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.  
และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบริหารวงเงินแล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำ
ความเข้าใจให้ข้าราชการทีเ่กี่ยวข้องในสังกัดทราบ 
     หน้าที่หลัก  บริหารวงเงินที่ สพฐ. จัดสรรให้ สพท.ในแต่ละรอบการเลื่อนเงินเดือน เช่น การเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สพฐ. แจ้งให้ สพท. เลื่อนเงินเดือนข้าราชการอัตราร้อยละ 2.99  ของเงินเดือนข้าราชการ
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ของการนับมีตัวของ สพท. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจะจัดสรรวงเงินให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. ตามประกาศการ
จัดสรรวงเงินของ สพท. 
 ทั้งนี้ ให้ สพท. บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท.โดยคำนึงถึง 
  (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
  (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) หรือการ
คมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน 
  (ค) หน่วยการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
ขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ข้าราชการในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณของ สพฐ. (ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่เลื่อนเงินเดือน
ตามแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552) 
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
โดยแบ่งออกเป็น 4 สายงาน ดังนี้ 
  (1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

     สายงานการสอน 
  (2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         สายงานบริหารสถานศึกษา 
  (3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         สายงานบริหารการศึกษา 
  (4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         สายงานนิเทศการศึกษา 
ซึ่งมีระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
       (1) ดีเด่น  (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
       (2) ดีมาก  (ร้อยละ 80.00 – 89.99) 
       (3) ดี  (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
       (4) พอใช้  (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
       (5) ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99ลงมา) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
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 3. การแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
        กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1,คศ.2 และ คศ.3 
        กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4, คศ.5 
     การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
                  กลุ่มท่ี 1 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
         กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน 
หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้ 
 4. การนับมีตัว หมายถึง การนับจำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริงในหน่วยงานปัจจุบัน ณ วันที่ 1 
มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี จะมีความสำคัญมากสำหรับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ จึงต้องคำนึงถึง
ปัจจัย 2 ประกาน คือ ประการแรก ข้าราชการรายนี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริงและนำวงเงิน 3% ของอัตราเงินเดือนมา
คิดเป็นวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน ประการที่สอง วงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนได้นำมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการรายนี้ด้วย แม้ว่าก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ วันที่ 1 ตุลาคม ข้าราชการ  
รายนี้ได้รับคำสั่งย้าย ไปต่าง สพท. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ต้นสังกัดเดิมจึงมีหน้าที่ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไปให้ 
สพท. ที่รับย้าย เพ่ือดำเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป เนื่องจากต้นสังกัดเดิมได้นำเงิน 3% ของข้าราชการรายนี้มาใช้
เลื่อนเงินเดือนแล้ว  
     การนับจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ ยกเว้นข้าราชการต่อไปนี้ให้นับที่ สพฐ. 
     1. ผอ.สพท.และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. 
     2. ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. 
     3. ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัด สพฐ. 
     4. ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษเป็นประจำและเต็มเวลา โดยมิได้ปฏิบัติราชการให้กับต้น
สังกัด เช่น กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม.หรืออ่ืน ๆ 
 5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
     ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คน  
ประกอบด้วย 

     (1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. 
(2) ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(3) ข้าราชการสายงานการสอน 
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองด้วย 
ให้คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามลำดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  โดยพิจารณาฐานการ
ในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละกลุ่มและอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามตารางฐานในการคำนวณ ดังนี้ 
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อันดับ 
 

ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการคำนวณ 

ระดับ อัตรา 
ค.ศ.5 60,840 – 76,800 บน 68,560 

 29,980 – 60,830 ล่าง 60,830 
ค.ศ.4 50,330 – 69,040 บน 59,630 

 24,400 – 50,320 ล่าง 50,320 
ค.ศ.3 40,280 – 58,390 บน 49,330 

 19,860 – 40,270 ล่าง 37,200 
ค.ศ.2 30,210 – 41,620 บน 35,270 

 16,190 – 30,200 ล่าง 30,200 
ค.ศ.1 24,890 – 34,310 บน 29,600 

 15,440 – 24,880 ล่าง 22,780 
ครูผู้ช่วย 19,910 – 24,750 บน 22,330 

 15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 
 
     การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
     ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ 
     มิให้นำวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
     การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ 
     เฉพาะจำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

6. การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน    
นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งประกอบด้วยอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน 
ฐานในการคำนวณ จำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน สำหรับรายที่ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือนให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย) เสนอ ผอ.สพท. นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดเสนอผู้มี
อำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

7. การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูล
เฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ จำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อน       
และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษำระเบยีบหลกัเกณฑ/์แนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบตัิงำนด ำเนินกำร 
เล่ือนเงินเดือนตำมแนวปฏิบตัิของ สพฐ. 

1 เมษำยน , 1 ตลุำคม 

ตรวจนบัตวัขำ้รำชกำรท่ีปฏิบตังิำนจรงิ 
ณ วนัท่ี 1 มีนำคม และ 1 กนัยำยน 
 

เสนอคณะกรรมกำรบรหิำรวงเงินพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบกำรจดัสรรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือน 

ผูบ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำม
แบบที่ก ำหนดแลว้แต่กรณี และเสนอแนะกำรเลื่อนเงินเดอืน 

สพท.ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรใหถ้กูตอ้ง
ตำมหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิ 

สพท.น ำผลกำรพิจำรณำเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเล่ือน 

สพท.เสนอคณะกรรมกำรศกึษำธิกำร
จงัหวดัพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 

ผูม้ีอ  ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเล่ือนเงินเดือน ตำมที่
คณะกรรมกำรศกึษำธิกำรจงัหวดัใหค้วำมเห็นชอบ 

ส่งค ำสั่งใหห้น่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปเอกสำรตำมแบบรำยงำน สพฐ. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยละเอียด 
 - จัดทำหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนให้โรงเรียนทราบ 
 - จัดทำหนังสือนับตัวครองให้ สพฐ. 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
 - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
 - จัดประชุม 
 - จัดทำรายงานการประชุม 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิลผลการปฏิบัติงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) 
   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - รายงานข้อมูลตามหมายเลขต่าง ๆ ให้ สพฐ. 
 - รายงานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือผู้รักษาราชการแทน 

- จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนกำหนดอัตราร้อยละ 
- จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
- จัดประชุม 
- จัดทำรายงานการประชุม 
- นำผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการ อกศจ., ก.ศ.จ. 
- จัดทำหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดลงนามคำสั่ง 
- จัดทำรายงานการเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ. 
- จัดทำหนังสือส่งคำสั่งให้โรงเรียน 
- จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- จัดทำหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูที่ได้ย้ายไปก่อนเลื่อนเงินเดือน 
- จัดทำหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูที่มาช่วยราชการ 
- จัดทำหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัดลงนามคำสั่งของข้าราชการที่ได้ย้ายมาก่อนเลื่อนเงินเดือน 
- จัดทำหนังสือตามแบบฟอร์มรายงาน สพฐ. 
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ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
 1. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด เรื่อง ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง 
     พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
     ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
     เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 
 6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน 
     ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการ 
              ปฏิบัติงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของ        
              ข้าราชการครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
              เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 9. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2972 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  

    2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 
10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การให้ข้าราชการ 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
11. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่อง 
      ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
12. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ส 2057 ลว 1 เมษายน 2565  
      เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการ 
      ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาด 
      ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 



กลุ่มบรหิารงานบุคคล
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาพษิณโุลก เขต 2


