คู่ มื อ การเลื อนเงิ น เดื อ น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตํา แหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื น
ตามมาตรา 38 ค. (2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานั กงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการ ถือ เป็น บาเหน็จ ความชอบของข้า ราชการที่ป ฏิบัติห น้า ที่
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล มีผ ลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้ที่ปฏิบัติงานมีผ ลงานดีเด่น ก็จะได้รับ
การตอบแทนหรือ ความดีค วามชอบสูง กว่า ผู้ที่ป ฏิบัติง านตามปกติ การเลื่อ นเงิน เดือ นจึง เป็น สิ่ง จูง ใจ
ให้ข้าราชการตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มงานบาเหน็จความชอบ ได้จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานบาเหน็จความชอบหรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องใช้ป ฏิบั ติงานในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าในตรงกัน
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือนี้จ ะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิ บัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เรียบร้อย และชัดเจน รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยทั่วกัน
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
ความหมาย

1

ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ

1

แนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ

1

กฎและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2

การบริหารวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

4

สรุปแนวปฏิบัติและขั�นตอนการปฏิบัติงาน

5

การนาไปใช้ประโยชน์

7

ความยุ่งยากในการดาเนินการ

7

ข้อเสนอแนะ

8

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ความหมาย
การเลื่อนเงิน เดือ น หมายถึง การให้บาเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้กับ ข้าราชการ
ที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภ าพ
และเกิด ผลสัม ฤทธิ์ ซึ่ง ผู้บัง คับ บัญ ชาได้พิจ ารณาโดยคานึง ถึง คุณ ภาพและปริม าณงาน ประสิท ธิภ าพ
และประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา รวมถึงความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม-เมษายน
ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน-ตุลาคม
แนวความคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ทีป่ ฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น ข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับ
อัน เป็น ที่พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับบาเหน็จความชอบซึ่งอาจเป็นคาชมเชย
เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้เลื่อนเงินเดือนตามควรแก่กรณี ซึ่งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยคานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา
กฎ ก.พ.ว่าด้ว ยการเลื่ อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ได้กาหนดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน
ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป
กฎและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
เรื่อง การใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
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 หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรื่องสามัญ
 หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงิน เดือนขั้นต่าขั้นสูงและกรณีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง ของตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง
 ประกาศสานักงานเขตพื�นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เรื�อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื�น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2867
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามมติ ก.ค.ศ. ให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในส่วนของการกาหนดระดับตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง
โดยอนุโลม ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้
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1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดาเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ
รอบที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม
รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยายน
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือความตรงต่อเวลาที่กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลั กตามที่ ก.พ. กาหนด
จานวน 5 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ กาหนด จานวน ๔ ด้าน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30
สาหรับ สมรรถนะหลัก ที่จาเป็น สาหรับ การปฏิบัติง านในตาแหน่งประเภทอานวยการ
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตามที่ ก.พ.กาหนดไว้ในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27
ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พ.ศ. 2553
ในส่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กาหนดสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยกาหนดให้ผ ลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่ว น ร้อยละ 70
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนร้อยละ 30 คะแนนรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับ 100 คะแนน
3. ในแต่ล ะรอบการประเมิน ได้จัด แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็น 5 ระดับ และกาหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
คะแนน
90 % ขึ้นไป
ระดับดีมาก
คะแนน
80-89 %
คะแนน
70-79 %
ระดับดี
ระดับพอใช้
คะแนน
60-69 %
ระดับต้องปรับปรุง
คะแนน
ต่ากว่า 60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินให้ถือปฏิบัติตามสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาสุพ รรณบุรี เขต ๒ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการ
ของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ซึ่งประกาศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552) โดยให้นาข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่นมาประกอบด้วย
การกาหนดจานวนครั้งการลาหรือการมาทางานสาย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 458 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ดังนี้
1) การลาบ่อยครั้ง
ลาเกิน 6 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
ลาเกิน 8 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานราชการในสานักงาน
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2) การมาทางานสายเนือง ๆ
มาทางานสายเกิน 8 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
มาทางานสายเกิน 9 ครั้ง สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานราชการในสานักงาน
5. ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับ
การประเมิน ไม่ยิน ยอมลงลายมือชื่อรับ ทราบผลการประเมินให้ข้าราชการที่อยู่ใน กลุ่ม/หน่ว ย เดียวกัน
อย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย
6. ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50
7. ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดซึ่งมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
8. ให้ผู้ประเมินโดยความเห็นชอบผู้บังคับบัญชา นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9. คณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา นาวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาคานวณกับผลคะแนน
ในแต่ละระดับ เพื่อจัดว่าในแต่ละระดับผลการประเมิน จะได้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร
10. แจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยเรียงลาดับ ผลการประเมิน และร้อยละ
ของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
การบริหารวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
1. วงเงิน ที่ใช้เ ลื่อ นเงิน เดือ นในแต่ล ะครั้ง สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
จัดสรรให้ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินเดือนที่จ่ายให้ข้า ราชการ
ที่มีตัว อยู่จ ริง (รวมผู้ที่ม าช่ว ยปฏิบัติร าชการ) ณ วัน ที่ 1 มีน าคม และ วัน ที่ 1 กัน ยายน แล้ว แต่ก รณี
(ให้ใช้เฉพาะจานวนเต็มไม่ปัดเศษวงเงิน) (ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน ให้ใช้วงเงินร้อยละ 2.99 ส่วนอีกร้อยละ 0.01 จะนาไปจัดสรรตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและวงเงิน
ที่ได้รับ จัดสรรมาประกอบการพิจ ารณา และกาหนดร้อยละโดยใช้ฐ านในการคานวณและช่ว งเงินเดื อน
สาหรับการเลื่อนในแต่ละประเภทและระดับตาแหน่ง ตามตารางฐานในการคานวณ (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1 เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุด ที่กาหนดแต่ละประเภทตาแหน่ง สายงาน
และระดับตาแหน่ง
2.2 มิให้นาวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน
2.3 การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน
ในการคานวณ

5
2.4 เฉพาะจานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
(เช่น จานวนเงิน 590.80 บาท ให้ปัดขึ้นเป็น 600 บาท)
2.5 ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” (คะแนนผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ 60)
ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
3. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทตาแหน่ง สายงานหรือระดับตาแหน่ง
และได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงขั้นสูงนั้นก่อน
ส่ว นจานวนเงิน ที่เหลือให้ได้รับ เป็น ค่าตอบแทนพิเศษ สาหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่แล้ว ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยคานวณจานวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนไม่ให้ปัดเศษ
และไม่ให้ตัดตัว เลขหลังจุดทศนิย มทิ้ง ทั้งนี้ จานวนเงินที่ใช้เลื่อนเงิ นเดือนดังกล่าวต้องรวมอยู่ในวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรให้ใช้การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (ยกเว้นผู้ที่เกษียณอายุราชการ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
พิเศษในการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 30 กันยายน)
สาหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับ หรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ช่วยราชการ ให้พิจารณาดังนี้
4.1 กรณีที่ช่วยราชการระหว่างครึ่งปี โดยมีผลการปฏิบัติราชการคาบเกี่ยวกันทั้งสองทาง
ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นช่วยราชการ นาผลการปฏิบัติราชการในช่วงก่อนที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการ มาประกอบการพิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
4.2 กรณีที่ช่ว ยราชการโดยมีผ ลงานครบรอบครึ่ง ปี ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาของหน่ว ยงาน
ที่ข้าราชการผู้นั้นช่วยปฏิบัติราชการ แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
5. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ (ย้าย)
หรือรับโอน มาจากส่วนราชการอื่น ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้อย หรือรับโอน นาผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และผลกงานในครึ่งปีที่แล้วมาของข้าราชการผู้นั้น ทุกตาแหน่ง และทุกแห่งมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน
สรุปแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาเนินการดังนี้
 ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกร
ทางการศึกษาตาแหน่งบุคลการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) อย่างละเอียด รอบคอบ
 นั บ อัตราเงิน เดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน
ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (อัตราว่างไม่นับ) เพื่อคานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จัดทาบัญชี
แสดงจานวนข้าราชการ (เอกสารหมายเลข 3) ภายในวันที่ 5 มีนาคม หรือ วันที่ 5 กันยายน แล้วแต่กรณี
บัญชีรายชื่อข้าราชการ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุญาตให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ทางสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานหรือต่างสังกัด (เอกสารหมายเลข 1) ส่งสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปช่วยปฏิบัติราชการ
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 แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติง านของข้า ราชการในแต่ล ะกลุ่ม โดยให้
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยความเห็นชอบของ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการในสังกัดแยกเป็นกลุ่ม (ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ) พร้อมจัดส่ง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการในกลุ่มดาเนินการประเมินและจัดเรียงลาดับความดีความชอบ
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการพร้อมนาผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการให้แต่ละกลุ่ม ดาเนินการประชุมพิจารณา
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
(ซึ่งกากับดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล งานบาเหน็จความชอบ)
3. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
4. ผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการ
5. ข้าราชการครูในสถานศึกษา
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
7. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (งานบาเหน็จความชอบ)
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่
1. ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่องค์กรกลางบริหารบุคคลกาหนด
2. กลั่นกรอง เสนอแนะ และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในเขตพื้นที่ การศึกษา ก่อนเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
 คณะกรรมการการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษา นาวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาคานวณ
กับผลคะแนนประเมินในแต่ละระดับ เพื่อจั ดว่าในแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้เลื่อนเงินเดือน ได้ร้อยละ
เท่าไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
 จัดทาบัญชีรายชื่อแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยเรียงลาดับผลการประเมิน
และร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนราชการ (เอกสารหมายเลข 5) เป็นรายกลุ่ม จานวน 9 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการหน่วย
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบต่อไป
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จัดทาข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ กศจ.
จัด ทาประกาศรายชื่อ ข้า ราชการผู้มีผ ลการปฏิบัติร าชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีม าก
ปิดประกาศในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
แจ้งผลการเลื่อนเงิน เดือน แต่ล ะคนและแต่ล ะครั้ง ให้ผู้ บังคับบัญ ชาผู้มีอานาจสั่งเลื่อ น
เงิน เดือ นแจ้งให้ข้าราชการทราบเป็น ข้อ มูล เฉพาะแต่ล ะบุค คล โดยแจ้งอัต ราร้อ ยละที่ได้รับ การเลื่อ น,
ฐานในการคานวณ, จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่ได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อน
เงินเดือน
จัดทาคาสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยให้ผู้มีอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 และที่แ ก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ กศจ. ให้
ความเห็นชอบ
จัดทาบัญชีสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (เอกสารหมายเลข 4) จัดส่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
 จัดส่งคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) แจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
การนาไปใช้ประโยชน์
ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานทาให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งบุคลการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 เป็นการเผยแพร่ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติ พร้อมขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวกับ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
 คาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลการทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือน
 ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งบุคลการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ความยุ่งยากในการดาเนินการ
 ต้องศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดเจน เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ไม่เกิดความผิดพลาด ซึ่งส่งผลความเสียหายต่อบุคคลและต่อทางราชการ
 การจัด ทาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาต้องถูกต้อ ง ครบถ้ว น
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อจะไม่เกิดความผิดพลาด อันเป็นการเสียผลประโยชน์ของบุคคล
และของทางราชการ
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ข้อเสนอแนะ
 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต้องคานึงถึงประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล
ของงานที่ปฏิบัติ
 การประเมินประสิทธิภาพของงานต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงหรือจากแฟ้มงาน
ซึ่งได้บันทึกผลกการปฏิบัติงานที่ทาจริงไว้แล้ว โดยผลงานต้องแสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ
หรือผลสัมฤทธิ์ของงานที่ประจักษ์
 จัดทาข้อมูลสถิติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน และต้องยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 การเลื่อ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาตาแหน่ง บุค ลการทางการศึก ษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ควรคานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติ
ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการจะได้เกิดความยุติธรรม และเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

