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คำนำ 

 

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดย
ให้บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญทีใ่ห้เปลี่ยนวิธีการในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนมาเป็นระบบร้อยละ ตามแบบของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 

                เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม สพป.พิษณุโลก เขต 2 จึงประกาศ
แนวปฏิบัติในการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) พร้อมทั้งได้จัดทำคูม่ือฉบับนี้ เพ่ือสร้างความเขา้ใจในการดำเนินการเลื่อน
เงินเดือนระบบรอ้ยละให้เป็นไปในทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
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1. ช่ืองาน งานเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินการ เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 

    การเลื่อนเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามผลการประเมินและการปฏิบัติราชการ โดยประเมินปีละ 

    2 ครั้ง ตามรอบปงีบประมาณ ดังนี้ 

    ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 

    ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 

4. คําจํากัดความ 

    เลื่อนเงินเดือน หมายถึง การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)   

    ตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

    5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ที่เก่ียวข้อง 

    5.2 กำหนดปฏิทินการดําเนินงานเลื่อนเงินเดือนใหส้อดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของสำนักงาน 

          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    5.3 การเลื่อนเงินเดือนให้แก้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

          (1) ตรวจสอบข้อมูลการลาต่างๆ ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาทำงานสาย 

          (2) ตรวจสอบข้อมูลการถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 

          (3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

          (4) จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล 

          (5) ผู้บังคับบัญชาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และให้คะแนน 
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              ระดับผลการประเมิน กำหนดเป็น 5 ระดับ (ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง) 

             - ผลการประเมินระดับดีเด่น ได้คะแนน 90% ขึ้นไป 

              - ผลการประเมินระดับดีมาก ได้คะแนน 80-89% 

              - ผลการประเมินระดับดี ได้คะแนน 70-79% 

              - ผลการประเมินระดับพอใช้ ได้คะแนน 60-69% 

              - ผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง ได้คะแนนต่ำกว่า 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

         (6) ประกาศผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 

    5.4 ตรวจนับจำนวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยูจ่ริง (รวมผู้ที่มาชวยราชการ) ณ                       

          วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)  

          แล้วแต่กรณี (ยกเว้นผู้ไปช่วยราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.) และคํานวณวงเงิน เลื่อนเงินเดือน 

          รอ้ยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม 

    5.5 นําผลการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

    5.6 นําวงเงินที่ได้รับการจัดสรรมาบริหารเพื่อจัดว่าแตล่ะระดับผลการประเมิน จะให้ข้าราชการเลื่อน 

          เงินเดือนไดร้อ้ยละเท่าไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 

          การเลื่อนเงินเดือนขา้ราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ โดยมีเงื่อนไขพอสรุปได้ ดังนี้ 

          (1) แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งได้ไมเ่กินร้อยละ 6 ของฐานในการคํานวณแต่ละประเภท 

               ตําแหน่ง สายงาน และระดับตําแหน่งที่ผู้นั้นดำรงตําแหน่งอยู่ 

          (2) ห้ามมิใหน้ําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนร้อยละที่เทา่กัน 

          (3) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนต่ำากว่าร้อยละ 60 ) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

          (4) เลื่อนเงินเดือนได้ไมเ่กินเงินเดือนสูงสุดที่กำหนดแต่ละประเภทตําแหน่ง สายงาน ระดับ 

          (5) เฉพาะจำนวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไมถ่ึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท 

          (6) การพิจารณากำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกับผลคะแนนประเมิน 
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           (7) ให้เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณของแต่ละช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภท 

               ตำแหน่ง สายงาน ระดับตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู ่   

    5.7 จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

    5.8 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนในแต่ละ 

          ระดับผลการประเมินให้ทราบทั่วกัน ประกาศอย่างช้าที่สุดพรอ้มกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

    5.9 ส่งเอกสารให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

    5.10 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (ร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จำนวนเงินที่ 

            ไดร้ับการเลื่อนและเงินที่พึงได้รับ แจ้งเหตุผลให้ผู้ที่ไม่ไดเ้ลื่อนเงินเดือนทราบ) 

    5.11 สรุปจัดทำเอกสารรายงาน สพฐ. ตามแบบ 
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6. Flowchart การปฏิบัติงาน 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

     7.1 บัญชีแสดงอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ที่มีตัวอยู่จริง 

     7.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่างโรงเรียน/สพท. 

     7.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตร 38 ค. (2) 

     7.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนบุคลากร  

    ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

    1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

    2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 102/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ    

        ประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

    3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อน   

        เงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

    4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

    5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

    6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ 

        ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 

    7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

    8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และ  

        วิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแตง่ตั้งมาใช้       

        สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน  

รอบการประเมิน รอบที่ 1  1 ตุลาคม ................ ถึง 31 มีนาคม ............... 

รอบที่ 2  1 เมษายน ............... ถึง 30 กันยายน ............. 

ชื่อผู้รับการประเมิน 
..................................................................................................................................... 
ตำแหน่ง ..........................................................  ประเภทตำแหน่ง
............................................................... 
ระดับตำแหน่ง................................................... 
สังกัด……………..............................……………………………….. 
ชื่อผู้ประเมิน ...................................................  ลงนาม
................................................................................ 
ตำแหน่ง ..........................................................  ประเภทตำแหน่ง
............................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําชี้แจง   

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้มีด้วยกัน 3 หน้า ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 
ส่วนที่ 2  สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน 
            องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และน้ำหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุป  
            ส่วนที่ 2 นี้ ยังใช้สำหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 
          - สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานโดย 
            ให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
          - สำหรับคะแนนองค์ประกอบต้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้นํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ 
            โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้  
ส่วนที่ 3  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผล   
            การปฏิบัติราชการ  
ส่วนที่ 4  การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
ส่วนที่ 5  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน 
แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นบ19911 
คําว่า “ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป”สำหรับผู้ประเมินตามข้อ 2(9) หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัด
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน 
 



ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนประเมิน 
น้ำหนัก (ข) 

% 
รวม

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน 0 80 0 

องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 

0 20 0.00 

องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม  100% 0.00 

 

ระดับผลการประเมิน 

ดีเด่น  คะแนน90 %ขึ้นไป 

ดีมาก  คะแนน80-89 % 

ดี  คะแนน70-79 % 

พอใช้  คะแนน60-69 % 

ต้องปรับปรุง คะแนนต่ำกว่า60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 

 

ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้ ทักษะ/สมรรถนะ ท่ีต้องได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา (ระบุ) การพัฒนา (ว/ด/ป) 

ความรู้ :   

ทักษะ :   

สมรรถนะ :   

 

 

 

 
 

อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน..................... 
ฐานในการคํานวณ...................................... 
จำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อน........................ 
เงินเดือนที่พึงได้รับ..................................... 
 



ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน : 

ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติลงชื่อ........................................... 
ตำแหน่ง..................................... 

วันที่........................................... 

ผู้รับการประเมิน : 

ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามลงชื่อ........................................... 

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.................................... 
ตำแหน่ง...................................... 
      แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  วันที่............................................ 
โดยมี.........................................................เป็นพยาน 
ลงชื่อ........................................................พยาน 

ตําแหน่ง................................................... 

วันที่........................................................ 
 

ส่วนที่ 5 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป : 

เห็นด้วยกับผลการประเมินลงชื่อ........................................... 

มีความเห็นต่าง ดังนี้ตำแหน่ง
............................................................................................................................  
วันที่.................................................................................................................................  
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) : 

เห็นด้วยกับผลการประเมินลงชื่อ........................................... 

มีความเห็นต่าง ดังนี้ตำแหน่ง
............................................................................................................................  
วันที่...................................................................................................................... ............  
 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนประเมิน 
น้ำหนัก (ข) 

% 
รวม

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  80  

 องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) 

 20  

องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม 100%  

 

ระดับผลการประเมิน 

ดีเด่น คะแนน      90%ขึ้นไป 
ดีมาก คะแนน      80 - 89 % 
ดี  คะแนน      70 - 79 % 
พอใช้  คะแนน     60 - 69 %  
ต้องปรับปรุง  คะแนนต่ำกว่า   60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
รอบการประเมิน รอบที่ 1รอบท่ี 2 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน...............................................................................ลงนาม
................................................................. 
ตำแหน่ง ..........................................................ระดับตำแหน่ง...............................ประเภทตำแหน่ง
.................................. 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมิน..................................................................ลงนาม
................................................................. 

สมรรถนะ 
ระดับท่ี 
คาดหวัง 

คะแนน 
ประเมิน 

(ก) 

น้ำหนัก 
(ช) 
% 

คะแนน
รวม(ค=กx

ย) 

บันทึกการ
ประเมิน โดยผู้
ประเมิน(ถ้ามี) 

สมรรถนะหลัก 

 
 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์   20   
2. บริการที่ดี   15   
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

  15   

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 

  20   

5. การทำงานเป็นทีม   15   
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

 

 1. การคิดวิเคราะห์   5   
2. การมองภาพองค์รวม   5   
3. การดําเนินงานเชิงรุก   5   
 รวม 100 %   
  (คx20)=  

 

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นําผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพ่ือแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน นําคะแนน

ที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 2 ช่องคะแนน (ก) 
 

 

 

 

 



แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รอบการประเมิน รอบที่ 1รอบท่ี 2 

 

ชื่อผู้รับการประเมิน...............................................................................ลงนาม
................................................................. 
ตำแหน่ง ..........................................................ระดับตำแหน่ง...............................ประเภทตำแหน่ง
.................................. 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ ผู้ประเมิน..................................................................ลงนาม
................................................................. 

 
 

ตัวชี้วัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย 

คะแนน 
(ก) 

น้ำาหนัก 
(ข) 

คะแนนรวม 
(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

(<60) (60-69) (70-79) (80-89) (=>90) 
1. ร้อยละความสำเร็จของ
งานในหน้าที่ 
 2. ร้อยละความสำเร็จ
ของงานที่ได้คิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
4. ร้อยละของการให้
ความร่วมมือทำกิจกรรม
ขององค์กร 

 

      40 
 

20 
 
 

20 
 

20 

 

      รวม 100%  
       (คx20)= 

 

รวมคะแนน (ค) แล้วหารด้วย 100 นําผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย 20 เพ่ือแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน นําคะแนน
ที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 2 องค์ประกอบที่ 1 ช่องคะแนน (ก) 



กลุ่มบรหิารงานบุคคล
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาพษิณโุลก เขต 2


