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การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ 

 

 

 กำรเลื่อนเงินเดือน เป็นกำรพิจำรณำให้บ ำเหน็จควำมชอบแก่ข้ำรำชกำร โดยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้น จำกผลของกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีที่แล้วมำ กำรเลื่อนเงินเดือน 
จึงถือเป็นสิทธิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่จะได้รับบ ำเหน็จควำมชอบประจ ำปี  
โดยค ำนึงถึงควำมดีควำมชอบควำมอุตสำหะ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติในกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร และ 
กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรของ ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 วิธีการด าเนินการ 
1. สพม.ชัยภูมิ ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครูในสังกัด ที่มีตัว  ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน 

โดยนับรวมข้ำรำชกำรครูที่มำช่วยปฏิบัติรำชกำร (ไม่นับรวม ผอ.สพท. และข้ำรำชกำรครูที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำร
สพฐ. และต่ำงสังกัด สพฐ./หน่วยงำนพิเศษ)  เพ่ือด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน) หรือ ครั้งที่ 2 
(1 ตุลำคม)   
 2. สพม.ชัยภูมิ ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตำมแนวปฏิบัติ 
ของ สพฐ.  
 3. กำรแบ่งกลุ่มและกำรบริหำรวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 

3.1  กำรแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหำรวงเงิน 
       กลุ่มท่ี 1 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3  

            กลุ่มท่ี 2 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
3.2 กำรบริหำรวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตำมข้อ 3.1 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

ให้แยกวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ต ำแหน่งรอง ผอ.สถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน   
กลุ่มท่ี 2 ต ำแหน่งรอง ผอ.สพท. , เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ,  

ศึกษำนิเทศก์ และ ผอ.สถำนศึกษำ 
  ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในวงเงินของแต่ละต ำแหน่ง
ก่อน หำกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต ำแหน่งใดมีเหลือ จึงสำมำรถเกลี่ยไปให้ต ำแหน่งอื่นได้ 
 4. สพม.ชัยภูมิ ส่งข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสังกัด ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน 
พร้อมวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. จ ำนวน 3 % ของอัตรำเงินเดือนรวมของเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน  ใหส้ถำนศึกษำด ำเนินกำร  ดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครูในสังกัด ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน  
   4.2 กำรนับจ ำนวนข้ำรำชกำรครู ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน  กรณีย้ำย โอน หรือ

อ่ืนใด  ให้นับตัวตำมวันที่ที่มีผลในค ำสั่ง  ไม่นับมีตัวตำมวันที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่อยู่ ณ สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนใด   
 5. สถำนศึกษำ/สพท. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  5.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ด ำเนินกำร ปละ 2 ครั้ง ตำมปงบประมำณ ดังนี้ 
       ครั้งที่ 1 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป 
       ครั้งที่ 2 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีเดียวกัน 

     /5.2 องค์ประกอบ… 
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5.2 องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  

 

       ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
องค์ประกอบที่ 1  กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 

  ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  80 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2  กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  10 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3  กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

  และจรรยำบรรณวิชำชีพ  10 คะแนน 
 

       ต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
องค์ประกอบที่ 1  กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 

  ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  80 คะแนน  แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
- ตอนที่ 1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง (60 คะแนน) 
- ตอนที่ 2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำงำนที่เสนอเป็นประเด็นท้ำทำย (20 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 2  กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  10 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3  กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

  และจรรยำบรรณวิชำชีพ  10 คะแนน 
 

     ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้  
1) ดีเด่น  (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)  
2) ดีมำก  (ร้อยละ 80.00-89.99)   
3) ดี   (ร้อยละ 70.00-79.99)  
4) พอใช้  (ร้อยละ 60.00-69.99)  
5) ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมำ) 
 

5.3 แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ใช้ตำมแบบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  
5.4 ให้มีกำรก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ 

ผู้รับกำรประเมิน  ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำร หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำน 
ทำงกำรศึกษำ  มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ ำที่ได้มีกำรจัดท ำและก ำหนดไว้ 

      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
           ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
           ในแต่ละรอบกำรประเมิน ให้ก ำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน

ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
           ต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

                  ให้ก ำหนดข้อตกลงปีงบประมำณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นข้อตกลง  
เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน 
             ทั้งนี้ ให้ก ำหนดขอบเขตของผลกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวังเพ่ือใช้ส ำหรับกำรประเมิน  
ผลกำรปฏิบัติงำนครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในกำรพัฒนำงำนด้วย 

    
  /กรณีท่ี … 
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             กรณีที่ผู้รับกำรประเมินโอน เลื่อนต ำแหน่ง ย้ำย เปลี่ยนต ำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้ำที่ 
ไปช่วยรำชกำร หรือได้รับมอบหมำยหรือได้รับอนุญำตให้ไปปฏิบัติงำนนอกเหนือหน้ำที่หรืองำนพิเศษอ่ืนใด หรือลำ
ไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงปีงบประมำณให้ผู้รับกำรประเมินจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน
กับผู้บังคับบัญชำคนใหม่ และให้น ำผลกำรปฏิบัติรำชกำรและผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ รับกำรประเมินทุกต ำแหน่ง
และทุกแห่งมำประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
 

         องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3  
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

           ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ 
  5.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในแต่ละรอบ 
กำรประเมินให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       (1) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
                     (2) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมิน ตำมข้อตกลงและก ำหนดปฏิทิน  
กำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
       (3) ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำให้ค ำปรึกษำ แนะน ำผู้รับกำรประ เมิน  
เพ่ือปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จ 
ตำมข้อตกลงที่ได้ก ำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน 
                    (4) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเอง ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยประเมินจำกเอกสำร 
หลักฐำนที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ 
                    (5) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง   
     ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
     ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน  

ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน ตามข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ 
     ต ำแหน่งครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ 
     กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครั้งท่ี 1 ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ตำมรำยกำรประเมิน ตำมสภำพกำรปฏิบัติงำนจริงของผู้รับกำรประเมิน ตำมขอบเขตของผลกำรปฏิบัติงำนที่คำดหวัง 
ท่ีก ำหนดไว ้
        กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนครั้งท่ี 2 ให้ผู้บังคับบัญชำน ำผลกำรประเมินข้อตกลง 
ในกำรพัฒนำงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในองค์ประกอบท่ี 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนได้ 
   องค์ประกอบที่  2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ
องค์ประกอบท่ี 3  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

     ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม 
การปฏิบัติตนตามสภาพจริงจริงของผู้รับกำรประเมิน 
 
 

  /(6) ผู้บังคับบัญชำ… 
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                    (6) ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็น ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ 

     (7) ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีผล 
กำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและ 
สร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
  6. สพม.ชัยภูมิ  พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร  
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้ครบทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
   (2) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
        ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
   (3) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
   (4) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 4 คน    กรรมกำร 
   (5) ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน จ ำนวน 4 คน   กรรมกำร 
   (6) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำรและเลขำนุกำร
   (7) เจ้ำหน้ำที่งำนเลื่อนเงินเดือน      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

   ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท. 
ที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ. 
ให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 และวินิจฉัย
ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องในสังกัด
ทรำบ   

ทั้งนี้ให้ สพท. บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท. โดยค ำนึงถึง 
  (ก) ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง 

(ข) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร (ตำมประกำศ 
กระทรวงกำรคลัง) หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยำกล ำบำกในกำรปฏิบัติงำน    

  (ค) หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำก ำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง 
7. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร  
          คณะกรรมการระดับ สพท. 

ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน  ประกอบด้วย 
   1) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   3) ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน 
    ให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ. 

 

 

  /คณะกรรมกำร… 
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             คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
    ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน   
    ให้คณะกรรมกำรท ำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็น 
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ. 

8. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร  
 8.1 ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ  

ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 
0206.7/ว 5  ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ) 

 8.2 น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนรำยบุคคล โดยค ำนึงถึง 
          (1) ระดับผลกำรประเมิน 

      (2) ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ 
      (3) วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน (ตำมทีไ่ด้รับจัดสรร) 

 ทั้งนี้ กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร มีเงื่อนไข ดังนี้  
  (1) กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละคน 

ในแตล่ะครัง้ ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่ำ 

ขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ตำม กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน  
สูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำหรือสูงกว่ำชั้นสูงของอันดับ กำรเลื่อนเงินเดือนให้ค ำนวณจำกฐำนในกำรค ำนวณของ
อันดับเงินเดือนของต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีด ำรงอยู่ 
 (2) มีให้น ำวงเงินมำหำรเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตรำร้อยละที่เท่ำกัน 
 (3) กำรเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๖  
ของฐำนในกำรค ำนวณ 

 (4) เฉพำะจ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนถ้ำมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 
                   8.3 โรงเรียนจัดท ำบัญชีสรุปผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมกำร พร้อม
รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  ส่ง สพม.ชัยภูมิ  
   8.4 สพม.ชัยภูมิ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน เช่น ระยะเวลำที่ปฏิบัติ
รำชกำร  ข้อมูลกำรลำ  กำรลำศึกษำ  ฝึกอบรม ดูงำน  กำรมำท ำงำนสำย  กำรถูกสั่งลงโทษทำงวินัย หรือถูกฟ้อง
คดีอำญำ หรือถูกศำลพิพำกษำ และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
   8.5 สพม.ชัยภูมิ จัดท ำข้อมูลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   8.6 สพม.ชัยภูมิ  น ำผลกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือน เสนอขอควำมเห็นชอบ 
ต่อ กศจ.ชัยภูมิ 
 
 

  /9. กศจ.ชัยภูมิ … 
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  9. กศจ.ชัยภูมิ ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน ตำมท่ี กศจ.ชัยภูมิ ให้ควำมเห็นชอบ 
  10. สพม.ชัยภูมิ ส่งค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้สถำนศึกษำ กลุ่ม  และกลุ่มงำน ที่เกี่ยวข้อง 
และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบ เป็นข้อมูลเฉพาะ
รายบุคคล  ประกอบด้วย อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน  ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และ
เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อเลื่อนเงินเดือนแล้ว 
          11. สพม.ชัยภูมิ รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต่อ สพฐ. 
ตำมแบบ และตำมปฏิทินที่ สพฐ.ก ำหนด   

 
 

................................. 
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หนังสือ แนวปฏิบตัิ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์

 

ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1075  ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 
เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
  2. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627  ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

3. ประกำศ สพฐ. ประกำศ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562  เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำ 
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562 

4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5  ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562   
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  5. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39  ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562   
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  6. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9  ลงวันที่ 26 เมษำยน 2562   
เรื่อง กำรได้รับเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

7. หนังสือ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย  
เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  
  8. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845  ลงวันที่ 30 เมษำยน 2562 
เรื่อง กำรส ำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  9. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2972  ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกรณีถึงแก่ควำมตำย  

10. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 8067  ลงวันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง กำรก ำหนดจ ำนวนครั้งของกำรลำและกำรมำท ำงำนสำย   

11. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15  ลงวันที่ 27 กันยำยน 2561   
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       12. กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561  

13. ประกำศหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจัดสรรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565)  สังกัด สพม.ชัยภูมิ 

14. ประกำศอัตรำร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สังกัด สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
 
 
 

/15.หนังสือ... 
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15. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23  ลงวันที่ 3 กันยำยน 2564   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

16. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3  ลงวันที่ 26 มกรำคม 2564  
เรื่อง มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

17. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20  ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563  
เรื่อง กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ   
 
 
 
 
 
 
 

................................. 
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กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ 
 

 วิธีการด าเนินการ 
 

1. ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2)  นับมีตัว ณ วันที่ 
1 มีนำคม  หรือ 1 กันยำยน  พร้อมตรวจสอบฐำนเงินเดือนรวมของบุคลำกร และวงเงินที่สำมำรถใช้เลื่อน 
เงินเดือนได้ 2.99%   
  2. ตรวจสอบข้อมูลกำรลำในรอบครึ่งปี ของบุคลำกร 
  3. ตรวจสอบข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือน 3 ปี ย้อนหลัง  
  4. สพม.ชัยภูมิ  มอบหมำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  เพ่ือประกอบกำรเลื่อนเงินเดือน  ดังนี้ 
   4.1 รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ผอ.กลุ่มท่ีอยู่ในกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำร  
   4.2 ผอ.กลุ่ม ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรภำยในกลุ่ม 

 

ทั้งนี้ โดยควำมเห็นชอบของ รอง ผอ.สพม. ที่ก ำกับดูแล และผอ.สพม.ชัยภูมิ 
  5. สพม.ชัยภูมิ ประกำศรำยชื่อบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
ผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน   
  6. สพม.ชัยภูมิ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือน ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมประกำศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติ 
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  พ.ศ.2553  ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือน   
ควรประกอบด้วย 
   1. ผอ.สพท.      ประธำนกรรมกำร 
   2. รอง ผอ.สพท. (ท่ีก ำกับดูแลงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) รองประธำนกรรมกำร 
   3. ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำน ใน สพท.   กรรมกำร 
   4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ    กรรมกำร 
   5. ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ    กรรมกำร 
   6. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   7. หัวหน้ำกลุ่มงำน/เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ (งำนบ ำเหน็จควำมชอบ) ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  7. สพม.ชัยภูมิ จัดท ำข้อมูลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  8. สพม.ชัยภูมิ จัดท ำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.ชัยภูมิ 
  16. กศจ.ชัยภูมิ ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน ตำมท่ี กศจ.ชัยภูมิ ให้ควำมเห็นชอบ 
  17. สพม.ชัยภูมิ ส่งค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้สถำนศึกษำ กลุ่ม และกลุ่มงำน ที่เก่ียวข้อง 
           18. สพม.ชัยภูมิ รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต่อ สพฐ. ตำมแบบและตำมปฏิทินที่ สพฐ.ก ำหนด   

......................................... 
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หนังสือ กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ 
การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1075  ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 
เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565) 
            2. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696  ลงวันที่ 17 มีนำคม 2553   
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38ค.(2) 
            3. ประกำศ สพฐ. ประกำศ ณ วันที่ 17 มีนำคม พ.ศ.2553   
เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2553   
            4. ประกำศ สพม.ชัยภูมิ ประกำศ ณ วันที่ 16 มีนำคม พ.ศ.2564   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
  5. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7  ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558  
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

6. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
  7. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20  ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552   
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 
  8. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21  ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2552  
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

9. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 16  ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2540   
เรื่อง  กำรใช้ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร 
            10. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23  ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2559  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
มำใช้ส ำหรับต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38ค.(2) 
 
  
 

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

 


