
การเลือ่นเงนิเดอืน

บ ำรุง ฤทธริตัน์

ผอ.สพป.กระบี่

12 ม.ีค. 62



๑. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโดยยดึหลัก
-การปฏิบัตตินที่เหมาะสม
-การปฏิบัตริาชการได้อย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลการปฏิบัติงาน
โดยน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การเล่ือนเงนิเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ
(2) การพัฒนา เสริมสร้างประสทิธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงาน
(3) การให้รางวัลจูงใจ
(4) การให้ออกจากราชการ
(5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ

๓. การประเมินผลการปฏิบัตงิานให้ด าเนินการประเมินปลีะ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้
ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31  มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนปเีดียวกัน



๔. องค์ประกอบการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
องค์ประกอบที่ 1 การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

คะแนน 70 คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 การประเมนิการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณภาพ คุณธรรม 

จรยิธรรม ละจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน 30 คะแนน

ระดับผลการประเมิน  ม ี5 ระดับ ดังนี้
ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
ดีมาก (ร้อยละ 80.00 – 89.99)
ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
พอใช้   (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปรับปรุง  (ร้อยละ 59.99 ลงมา) (ไม่เลื่อนเงินเดือน)



๕.. แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานให้ใช้แบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
๖. ให้มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏบิัตงิานร่วมกันระหว่างผู้บังคบับัญชาและผู้รับการประเมนิ 

ทั้งน้ี ให้พิจารณาจากข้อตกลงของสว่นราชการหรอืส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาหรอืหน่วยงาน
การศึกษา

มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ าทีไ่ด้มีการจัดท าและก าหนดไว้
๗. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนนิการดังต่อไปนี้

๗.1 ให้คุณครูเป็นผู้ประเมินตนเองจากเอกสารหลกัฐานร่องรอยต่าง ๆ
๗.2 หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ 3 ท่านมาตรวจสอบว่าทีค่ณุครูประเมินมาน้ันสอดคลอ้งกับ

เอกสารหลกัฐานที่มหีรือไม ่เพื่อที่จะให้ค าแนะน า ผอ.รร. เพื่อประเมินเลื่อนเงนิเดอืน
๗.3 ผอ.รร. ประเมินเลื่อนเงนิเดอืน
๗.4 ผอ.รร.จะให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการประเมนิ เพื่อปรับปรุง พัฒนา
๗.5 แจ้งผลการประเมินใหคุ้ณครูผู้รับการประเมนิทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินเลือ่นเงนิเดือน

ในครั้งนี้ จะมีการประเมิน 2 ครั้ง คือ คุณครูประเมินตนเอง และ ผอ.ประเมินคุณครู 



9. ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมนิพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมนิทราบ
10. ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครู ผู้มผีลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดมีาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย
และสร้างแรงจูงใจใหพ้ัฒนาผลการปฏิบตัิงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น



1. ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏบิัติงานร่วมกันระหว่างผอ.สถานศกึษาและครู
2. ครูประเมนิผลกาปฏบิัติงานของตนเองเป็นการเบ้ืองต้น
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่  

พจิารณา รายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 



ฐานในการค านวณและช่วงเงนิเดือนส าหรับการเล่ือนเงนิเดือนในแต่ละอนัดบั
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

อนัดบั ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ

คศ.5
60,840 - 76,800 บน 68,560
29,980 - 60,830 ล่าง 60,830

คศ.4
50,330 - 69,040 บน 59,630
24,400 - 50,320 ล่าง 50,320

คศ.3
40,280 - 58,390 บน 49,330
19,860 - 40,270 ล่าง 37,200

คศ.2
30,210 - 41,620 บน 35,270
16,190 - 30,200 ล่าง 30,200

คศ.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



ดังนี ้

 มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ (ร้อยละ 60 ) ในละรอบการประเมิน

 ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวนิัยที่หนกักว่าทางภาคทณัฑ์ หรือถูกศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทีเ่สือ่มเสยี
เกียรติศักดิ์ตอ่ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน

 ไม่ถูกสั่งพักราชการเกนิกว่า 2 เดือน

 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร

 ได้รับบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 4 เดอืน หรือปฏบิัตริาชการมาไม่น้อยกว่า 4 เดอืน ก่อนถึงแก่ความตาย

 ได้รับอนญุาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวจิัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมเีวลาปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 ได้รับอนญุาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบตัิราชการหรือปฎบิตัิงานในต่างประเทศ ตอ้งมเีวลาปฏบิัติราชการไม่น้อย
กว่า 4 เดอืน

 ไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งทีห่ัวหนา้ส่วนราชการก าหนด

-ลาเกิน 6 คร้ัง
-มาท างานสายเกิน 8 คร้ัง



ดังนี ้

 มีวันลาไม่เกิน 23 วัน ไม่รวมวันลาข้างต้น และวันลาอื่นๆ เช่น ลาอุปสมบทหรอืประกอบพธิี
ฮัจย์/ ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน/ ลาป่วยที่รักษาตัวไมเ่กิน 60 วัน/ ลาป่วยเพราะประสบ
อันตรายขณะปฏบิัตริาชการหรือขณะเดินทางไปหรอืกลับจากการปฏบิัตริาชการ/ลาเข้ารับ
ราชการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล/ลาไปปฏบิัตงิานในองคก์ารต่างประเทศ/ ลาไป
ช่วยเหลือภรยิาคลอดบุตร (เฉพาะวันลาที่มีสทิธิ์ได้รับเงนิเดอืนตามกฎหมาย)-/ ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชพี (กรณไีด้รับบาดเจ็บจนพกิารหรือทุพพลภาพ)

 ข้าราชการครูผู้ใดไม่อยูใ่นเกณฑ์ที่จะเลือ่นเงนิเดอืนได้ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลือ่น
เงินเดอืนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณพีเิศษ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลือ่นเงินเดือน โดยความเหน็ชอบของ 
ก.ศ.จ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพจิารณาอนุมัติให้สั่งเลือ่นเงนิเดอืนเป็นการเฉพาะราย



ค าถาม (ท่ีเป็นประเดน็อยู)่

ประเดน็ค าถาม  
กรณีขา้ราชการครูท่ีมีเงินเดือนเตม็ขั้น เม่ือ 1 ตุลาคม 2561  (คศ.2 รับเงินเดือน 41,620 บาท /

คศ.3 รับเงินเดือน 58390 บาท จะสไลยเ์งินเดือนหรือไม่อยา่งไร 

ค าตอบ  
สามารถสไลยไ์ปรับเงินเดือนในอนัดบั คศ.3 และ คศ.4 แลว้แต่กรณีได ้ในการเล่ือนเงินเดือน คร้ัง

ท่ี 1 (1 เมษายน 2562)  และหากขา้ราชการครู รับเงินเดือน อนัดบั คศ.2 (เงินเดือน 40990) (1 ตุลาคม 2561 
ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2562) จ านวนเงินท่ีใชเ้ล่ือน 1215 บาทตอ้งให้
ขา้ราชการรายน้ีไหไ้ดรั้บเงินเดือน คศ.2 ขั้น 61620 บาท และไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษ จ านวน 585 บาท ใน
การเล่ือนคร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2562) และสั่งไปอาศยัเบิกเงินเดือนในอนัดบั คศ.3 เม่ือคราวเล่ือนเงินเดือน 
คร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562) ตามกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บ
เงินเดือนสูงกวา่หรือต ่ากวา่ขั้นต ่าหรือสูงกวา่ขั้นสูงของอนัดบั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2555 (ยงัไม่ยกเลกิ)



มีตัวอยู่จริง หมายถึง

จ ำนวนข้ำรำชกำรครูทีป่ฏิบัติหน้ำที่อยูจ่ริง 

ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 
วันที่ 1 กันยำยน แล้วแต่กรณี

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



การจัดกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. ข้าราชการที่รับ
เงินเดือนอันดับ

-ครูผู้ช่วย
-คศ.1
-คศ.2
-คศ.3

2. ข้าราชการที่รับ
เงินเดือนอันดับ

-คศ.4
-คศ.5

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ให

้แย
กเ

ป็น
 2

กล
ุ่ม

รอง ผอ.สถำนศึดษำ และครู

รอง ผอ.สพท.,ศึกษำนิเทศก์ และผอ.สถำนศึกษำ

*ให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละต าแหนง่ก่อน 
หากวงเงินของต าแหน่งใดเหลือสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหนง่อื่นได้

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



วงเงินเลื่อนเงินเดือน (ในแต่ละครั้ง)

-สพฐ.บริหำรวงเงิน 3 %
-จัดสรรให้ทุก สพท. โดยยืดหลักควำมเท่ำเทียม 

และประโยชนสูงสุดที่ข้ำรำชกำรครจูะได้รับอย่ำงทั่วถงึ
และเป็นธรรม

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



1) ผอ.สพท
2) รอง ผอ.สพท. (ที่รับผิดชองงำนบริกำรงำนบุคคล)
3) ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
4) ผอ.สถำนศกึำ 4 คน
5) ครูผู้สอน 4 คน
6) ผอ.กลุ่มบุคคล

คณะกรรมการบริหารวงเงินฯระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



กำรบริหำรวงเงินของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ค ำนึงถึง

1) บุคคลที่มีผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลสูง

2)  บุคคลที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกนัดำร
3)  หน่วยงำนกำรศึกษำทีข่ำดแคลนอัตรำก ำลัง 

แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

1) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน สพท. 
2) ผอ.สถำนศึกษำ/รอง ผอ.สถำนศึกษำ
3) ครูสำยงำนกำรสอน

คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ระดับ สถำนศึกษำ
-ให้ผอ. สถำนศึกษำ แต่งตั้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน
-หำกมีครูไม่ครบ 3 คน ให้ท ำหนังสือของจำกสถำนศึกษำ
ใกล้เคียง เพื่อแต่งตั้งให้ครบ

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน มีหน้ำที่ 

1. พิจำรณำ
2. รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
3. เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคบับัญชำตำมล ำดับ

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง
1. น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และวงเงินที่ได้รับกำร

จัดสรร มำประกอบกำรพิจำรณำ และก ำหนดร้อยละกำรเลื่อน
เงินเดือน

2. ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง
3. มิให้น ำวงเงินมำหำรเฉลี่ย เพื่อให้ทุกคนมำเลื่อนในอัตรำร้อยละ      

ที่เท่ำกัน
4. แต่ละคน/แต่ละครั้ง เลื่อนให้ไม่เกิน 6% ของฐำนให้กำรค ำนวณ
5. จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อนเงินเดิน ถ้ำมีเศษให้ปัดเป็น 10 บำท

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



ขั้นตอนกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ระดับสถำนศึกษำ

1. น ำผลของกำรประเมินของ ผอ. สถำนศึกษำ เสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

2. จัดท ำบัญชีสรุปผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน(แยกกลุ่ม)

3. จัดส่งรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำส่งผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนครู
ในสังกัดให้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อน ำเสนอ กศจ. ให้
ควำมเห็นชอบ

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



อ ำนำจ กศจ. ตำมมำตรำ 23(3) 
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ 
และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



กำรไม่เลื่อนเงินเดือน

ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำชี้แจงเหตุผลให้ครูผู้
นั้นทรำบ และให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน กำรไม่เลื่อนเงินเดือนให้ละเอียด เพื่อป้องกัน
กำรร้องทุกข์ในภำยหลัง 

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



หลักกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู

1) ยืดหลักคุณธรรม ควำมเที่ยงธรรมเปิดเผย โปรงใส
2) ผลกำรปฏิบัติงำนทีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก
3) ควำมประพฤติ กำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยำบรรณวิชำชีพ
4) ข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำรท ำงำน ข้อพิจำรณำอื่นๆ

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



ให้ผู้มีอ ำนำจ สั่งเลื่อนเงินเดือน 
(ศธจ. โดยควำมเห็นชอบของ กศจ.)

แจ้ งผลการ เลื่ อน
เงินเดือนแต่ละครั้ง  
ให้ข้าราชการครู แต่
ล ะ ค น ท ร า บ เ ป็ น
ข้อมูลเฉพาะแต่ละ
บุคคลประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้

1) อัตรำร้อยละกำรเลื่อน

2) ฐำนในกำรค ำนวล

3) จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อน

4) เงินเดือนที่ได้รับเมื่อรีบ เมื่อได้รับ
กำรเลื่อนเงินเดือน

บ ำรุง ฤทธริตัน ์ผอ.สพป.กระบี่



ไลน์กลุ่ม "ผู้บริหาร สพป.กระบี่“

 : เป็นช่องทางทีใ่ช้สนับสนุนการปฏบิัตงิาน โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อ...

-การตดิต่อสื่อสาร ระหว่าง สพป.กระบี่ กับ โรงเรียน และระหว่างโรงเรียนกับ
โรงเรียน 

-การประชาสัมพันธ์โรงเรยีน และแจ้งข่าวสารงานราชการที่เกี่ยวข้องใหไ้ด้รับทราบ

 เนื่องจากผู้บรหิารในสังกัดมีจ านวนมาก จึงขอความร่วมมอืสมาชกิทุกทา่นใช้ "ชื่อจริง/
โรงเรียน" และใช้รูปถ่ายของตนเองเป็นรูปประจ าตัว 

 งดส่งรูปภาพ การสวัสด ีทักทายในทุกช่วงเวลา 

 ส าหรับรูปกิจกรรมของแต่ละโรงเรยีนให้สง่ได้ไมเ่กิน 3 รูป และหากมีจ านวนหลายรูป 
ขอให้ลงรูปเป็นอัลบั้ม ซึ่งสามารถเก็บได้นาน(ไม่มหีมดอาย)ุ

 ในไลน์กลุ่มน้ี สมาชิกประกอบด้วย ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.ร.ร./ครู รักษาการฯ/ผอ.
กลุ่ม-หน่วย ใน สนง. สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เท่าน้ัน !!!


