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แนวปฏิบัติการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  

 
  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตอบแทนความดี
ความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานในครึ่งปีที่แล้วมา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนที่จะได้รับบ าเหน็จความชอบประจ าปีจากผลของการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความดีความชอบ 
ความอุตสาหะความสามารถ ความประพฤติในการรักษาวินัยข้าราชการ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการและปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  
  2. เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 อย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส            
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ก าหนดการเลื่อนเงินเดือน   
   กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีการาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ ละ 2 ครั้ง 
    - ครั้งที่ 1   (1 เมษายน ของทุกปี) 
    - ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม ของทุกปี)  
 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
  3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา       
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 
  4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562      
ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
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  5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 หลักเกณฑ์      
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากจากคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9  ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 การได้รับ
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เป็นต้นไป 
 8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 การให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
 9. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที ่28 
ธันวาคม 2561 การก าหนดจ านวนครั้งของการลา และการมาท างานสาย 
 10. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1422 ลงวนัที่ 28 
ธันวาคม 2561 การนับมีตัวผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาอยู่ในกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา              
 11. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว2845 ลงวนัที่ 30 
เมษายน 2562  การส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 12. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว2972 ลงวนัที่ 7 
พฤษภาคม 2562  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 
 

ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน 
1. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

       ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ที่ ก.ค.ศ. และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 แจ้ง ยกเลิกแบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงานตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2561 และแก้ไขค าชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก            
สายงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

           (1) ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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           (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยน าผลการปะเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 2) การพัฒนา เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 3) การให้รางวัลจูงใจ 4) การให้ออกจากราชการ  5) การบริหารงาน
บุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  

      (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ด าเนินการประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ 
ดังนี้ 

         - ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
ของปีถัดไป 

   - ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีเดียวกัน 

      (4) องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี  2 องค์ประกอบ คะแนนรวม                 
100 คะแนน  ดังมีรายละเอียด ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แบบบันทึกการ
ประเมินตอนที่  1 ตอนที่  2 และค าชี้แจงวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 
มีนาคม 2562 

     (5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
     (6) ให้มีการก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ

การประเมิน 
     (7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
     1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ             

นี้ก่อนรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 
     2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตามข้อตกลงและก าหนดปฏิทิน

การประเมิน แจ้งให้ผู้รับการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 
     3) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยประเมินจากเอกสาร

หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
     4) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ 
     5) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมิน

เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 
ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

    6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
   7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
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   8) ให้จัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์การ
ก าหนดไว้ ตามข้อ 3 ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

  9) ส าหรับการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่ พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ โดยให้สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

  - 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(ไม่ได้เลื่อน

เงินเดือน) 
3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการตาม 
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 

1) การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างานสาย  
     ตามแนวปฏิบัติฯ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 

               - การลาบ่อยครั้ง 
                                    (1)  ลาเกิน 6 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
                                    (2)  ลาเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 
       ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่วันลา
ไม่เกิน 15 วันท าการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาตามล าดับอาจเสนอผู้มีอ านาจ             
สั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้ 
             - การมาสายเนือง ๆ 
                                  (1)  มาท างานสายเกิน  8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
                                  (2)  มาท างานสายเกิน  9 ครั้ง ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 
 
 
 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทีจ่ะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 



๕ 
 

 
 

                            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้งต้องอยู่ในเกณฑ์ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2561        
ข้อ 10 ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในครึ่งปีทีแล้วมา มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือ              
ร้อยละ หกสิบ 
 (2) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ 
 (3) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงความตาย 
 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ
แต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบวัน  แต่ไม่รวมถึง
วันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
 (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา          
ตามกฎหมาย 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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                                 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ที่ไม่ใช่
วันลาปุวยตาม (9) (ง) ให้นับเฉพาะวันท าการ 
 

   ๓) การแบ่งกลุ่มเพื่อการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน 
       (๓.1) การแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
    (3.1.1) กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย , คศ.๑ , คศ.๒ และ คศ.๓ 
    (3.1.2) กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ และ คศ.๕ 
       (๓.๒) การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ ๘.๑ กลุ่มท่ี ๑ และ   กลุ่มท่ี ๒            
ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
    (๓.๒.๑) กลุ่มท่ี ๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
    (๓.๒.๒) กลุ่มท่ี ๒ รอง ผอ.สทพ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์ 
และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ทั้งนี้  ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของ    
แต่ละต าแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอื่นได้ 
 
 

 ๔) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษา 
     ๔.๑  สถานศึกษา น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
      ๔.๒ ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า          
3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา        
ท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ให้ครบ ตามจ านวน 
     ๔.๓ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.
      ๔.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 
 

                         ๔.๕ การส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ให้สถานศึกษาน าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพร้อมเอกสาร ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามปฏิทินการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังนี้ 
      (1) หนังสือน าส่งจากโรงเรียน   จ านวน 1 ฉบับ 
   (2) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษา                
จ านวน 1 ฉบับ 

   (3) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษา 
จ านวน 1 ฉบับ 
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      (4) บัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที ่1 (1 เมษายน ของทุกปี) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ของทุกปี) (เอกสารหมายเลข 1)  
จ านวน 12 ชุด  
  (5) ให้สถานศึกษาส่งผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน ตามจ านวนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ก าหนด 
   (6) ให้สถานศึกษาส่งผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอน ให้โรงเรียนส่งผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนที่มีผลการ
ปฏิบัติงาน ตามประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน          
ใหส้รุปผลงานดีเด่น ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ เอ 4 และสรุปผลงานดีเด่นรวมภาคผนวก ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ  
เอ 4 ดังนี้ 
       1. โรงเรียนที่มีนักเรียน  120 คนลงมา ส่งผลการดีเด่นครู จ านวน 1 คน    
    2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 500 คน ส่งผลงานดีเด่นครู จ านวน 2 คน   
    3. โรงเรียนที่มีนักเรียน 501 - 1,000  คน ส่งผลงานดีเด่นครู จ านวน 3 คน   
    4. โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,001 - 1,500 คน ส่งผลการดีเด่นครู จ านวน 4 คน  
    5. โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,501 คน ขึ้นไป ส่งผลงานครู จ านวน  5  คน   
   (7) ให้สถานศึกษาแบบสรุปผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือเสนอขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามข้อ (6)    
       (8) ให้สถานศึกษาส่งตัวแทนของสถานศึกษามาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ      
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ตามปฏิทินการด าเนินงาน 
ที่ก าหนด 

ตัวอย่างการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน.................. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่
ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดล าดับความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และก าหนดร้อยละส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 
โดยมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง.......(ให้ยึดหลักการจัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาม กฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ.2561 และตามแนวปฏิบัติฯ ของ สพฐ.2562)...........  
 

         1. ให้จัดระดับผลประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ดังนี้ 

    ระดับดีเด่น  เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ  ......... เปน็ต้นไป  
        ระดับดีมาก  เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ  ...... – ....... 
          ระดับด ี   เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ  ....... – ........ 
         ระดับพอใช้  เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ  ต่ ากว่า 1 
          ระดับต้องปรับปรุง เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละ  0 
 



๘ 
 

 
 

     2. ให้จัดสรรวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีตัวจริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี  จ านวน ............. ราย วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2   จ านวน...................... บาท   

         (1) เลื่อนให้ได้รับร้อยละ   ……..  จ านวน  ………ราย   ใช้วงเงินเลื่อน  ……….. บาท 
                              (2) เลื่อนให้ได้รับร้อยละ   ……..  จ านวน  ………ราย   ใช้วงเงินเลื่อน  ……….. บาท 
        คงเหลือวงเงินคืน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  จ านวน …………… บาท 

 

****ตัวอย่างการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
เพ่ือให้โรงเรียนเกิดความเข้าใจในการพิจารณาฯ ทั้งนี้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามตาม กฎ ก.ค.ศ.ฯ พ.ศ.2561 และตามแนวปฏิบัติฯ ของ สพฐ.2562 
โดยเคร่งครัด 
 

***การจัดระดับผลการประเมินนี้ เป็นตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะก าหนดการเลื่อนเงินเดือน ร้อยละที่
ใช้เลื่อนเงินเดือน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้การจัดสรรจาก สพป.ล าพูน เขต 2 และผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ 
 
 

     ๕) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
         ๕.๑ การนับจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพื่อค านวณวงเงิน 
3% ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน 
แล้วแต่กรณี 
         ๕.๒ การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้จัดสรรวงเงินจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.  
ให้เป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง    
ในสังกัดทราบ ทั้งนี้ การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษา 
ด าเนินการตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงิน
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๕.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
         ๕.๔ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๒ พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย (๑)ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.     
(๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (๓) ข้าราชการสายงานการสอน 
     ให้คณะกรรมการท าหน้าที่ พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น            
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.



๙ 
 

 
 

     ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วย 
 ๖) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง 
      ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและ
ก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอันดับเงินเดือนตาม
ตารางฐานในการค านวณที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
   ๖.๑ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน ในแต่ละ
ครั้งให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
         ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับเงินเดือน ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับ
เงินเดือนของแต่งแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
         ทั้งนีก้ารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
   ๖.๒ มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนอันอัตราร้อยละที่เท่ากัน 
   ๖.๓ การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคน ในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๖     
ของฐานในการค านวณ 
   ๖.๔ เฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
   ๖.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอ อกศจ.ล าพูน และ กศจ.ล าพูน 
            ๖.๖ จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมติ กศจ.
ล าพูน เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.
2547 ลงนาม  
   ๖.๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มาช่วยราชการในสังกัด ไปยัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัด 
   ๖.๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่ผู้มีอ านาจมอบหมาย แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นรายบุคคล และแจ้งข้าราชการครูไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
พร้อมเหตุผลที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
   ๖.๙ จัดท าบัญชีสรุปผลการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แล้วรายงานไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๖.๑๐ ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบจ่าย
ตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง  

 
 
 



๑๐ 
 

 
 

 
แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดปฏิทินเพื่อพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

นบัมีตวัขา้ราชการท่ีปฏิบติังานจริง 
ณ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กนัยายน 

จดัสรรวงเงินโดยความเห็นชอบของ กศจ.ล าพนู 

ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

สพท.น าผลการเล่ือนเงินเดือน เสนอ กศจ.ล าพนู 

ผูมี้อ านาจตาม มาตรา ๕๓                                   
ลงนามค าสั่งเล่ือนเงินเดือน 


