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สารบัญ 
คู่มืองานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

 

เรื่อง หน้า 
- การเลื่อนข้ันเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 
- การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  8 
- การเลื่อนข้ันค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจ า  13 
- การด าเนินการเลื่อนข้ันค่าตอบแทนพนักงานราชการประจ าปี (1 ปีเลื่อนครั้งเดียว/1 ต.ค.54)  16 
- การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจ าปี  20 
- การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าปี  25 
- การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติมระหว่างปีและประจ าปี  29 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ขอบเขตของงาน 
   การด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 
   เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
พิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5.3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาท างานสาย 
(2) ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 
(3) ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาโดยใช้แบบ 

ประเมินฯ ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยก าหนดองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 องค์ประกอบ คะแนน
รวม 100 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน(70 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 
ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป) 
ระดับดีมาก (ร้อยละ 80.00 - 89.99) 
ระดับดี (ร้อยละ 70.00 - 79.99) 
ระดับพอใช้ (ร้อยละ 60.00 - 69.99) 
ระดับปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา) 
(4) ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ดีเด่น” ให้ทราบทั่วกัน 
(5) การแบ่งกลุ่มข้าราชการครูฯ 
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ข้อ 8 การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
       8.1 การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงินให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
             8.1.1 กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย,คศ.1,คศ.2  

และ คศ.3 
             8.1.2 กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
      8.2 การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 8.1 กลุ่มท่ี 1 และ  

กลุ่มท่ี 2 ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
             8.2.1 กลุ่มที่ 1 กลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงาน 

การสอน 
             8.2.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม รอง.ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ 

ต าแหน่งก่อน หากวงเงินเดือนของต าแหน่งเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอื่นได้ 
(6) ให้ตรวจนับจ านวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง ณ วันที่ 1  

มีนาคม และ 1 กันยายนรวมทั้งผู้มาช่วยราชการ (ยกเว้น ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผู้ไปช่วยราชการ สพฐ.และต่าง
สังกัด สพฐ./หน่วยงานพิเศษ) 

(7) การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
    ข้อ 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริหารวงเงิน ร้อยละ 3 ในการเลื่อน 

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในภาพรวม 
    ข้อ 10 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

  10.1 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   สพท.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ครบทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
  (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 

ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  (3) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
  (4) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน กรรมการ 
  (5) ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน 4 คน กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
  (7) เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 
และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้เป็นไปตามกฎ 
ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และวินิจฉัยปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน 

ทั้งนี้ ให้ สพท.บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการใน สพท. โดยค านึงถึง 
(ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
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(ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง) 
หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงานหน่วยงานการศึกษาขาดแคลนอัตราก าลัง 
แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(9) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มี 2 ระดับ 
    1. คณะกรรมการระดับ สพท. 

ผอ.สพท.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย 

(1) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท. 
(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(3) ข้าราชการสายงานการสอน 

ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 

    2. คณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษา
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน 

ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
สพท. ตรวจสอบการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ สพท .น าผลการ
พิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน สพท.เสนอ อกศจ.สุรินทร์ และ กศจ.สุรินทร์
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ 

(10) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการระหว่างครึ่งปี ให้น าผลการประเมินที่ 
คาบเก่ียวทั้งสองทางมาประกอบการพิจารณาหรือกรณีครบรอบครึ่งปี สพท.ประเมินฯ และพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือน แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปให้ต้นสังกัดเป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้มาช่วยราชการ ต่อไป 

(11) การไม่เลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเหตุผล 
(12) ให้จัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. โดยสรุปผล 

การปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๆ ไปยัง สพฐ. 
(13) ให้จัดเก็บผลการประเมินฯ ไว้เป็นประวัติการท างานของข้าราชการ 
(14) เสนอ อกศจ.สุรินทร์ และ กศจ.สุรินทร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 
(15) เสนอค าสั่งฯให้ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามท่ี กศจ.สุรินทร์ พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ (ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์) 
(16) ส่งค าสั่งฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(17) ให้ด าเนินการตามปฏิทินและใช้แบบบัญชีตามท่ีก าหนดแนบท้ายแนวปฏิบัติ ฯ สพฐ. 

*การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โดยอนุโลม 
*ออกค าสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติ ที่เก่ียวข้อง 
 

ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

 

1 เมษายน 1 ตุลาคม 

ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 

 

ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 

 

เสนอ อกศจ.สุรินทร์ กลั่นกรองฯ และ กศจ.สุรินทร์ พิจารณาให้ 
ความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเดือนเงินเดือนร้อยละ3 

ของจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 
 

เสนอ อกศจ.สุรินทร์ กลั่นกรองฯ และ กศจ.สุรินทร์พิจารณาให้
ความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเดือนเงินเดือนร้อยละ3 

ของจ านวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 กันยายน 

ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ 
ที่ก าหนดแล้วแต่กรณี และเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

สพท. ตรวจสอบการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติ 

 

สพท. น าผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ศึกษาธิการ 
จังหวัดสุรินทร์ ตามท่ี กศจ.สุรินทร์ให้ความเห็นชอบ 

 

ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

สรุปเอกสารตามแบบรายงาน สพฐ. 
 

สพท. เสนอ อกศจ.สุรินทร ์กลั่นกรองฯ และ กศจ.สุรินทร์ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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7. รูปแบบท่ีใช้ 
เป็นไปตามแบบที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. มาตรา 53  และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ 2๓ มิถุนายน     
25๔๐ เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

        3. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ข้อ 8 (1) และข้อ 13 

 4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 5.  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

 6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 8. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่            
28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

                  10. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                  11. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

                  12. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1008 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

 13. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่องการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
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9. แนวปฏิบัติในการแก้ไขค าสั่ง 
9.1 การแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน กรณี ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนมีการคลาดเคลื่อน เช่น ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เพ่ิมเติมกรณีข้าราชการครูช่วยราชการต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา/ต่างสังกัด หรือได้รับโควตาพิเศษด้านยาเสพติด เป็นต้น 

9.2 การแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือนตามผลของค าสั่งให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น และค าสั่งมีผลย้อนหลังไป
ก่อนวันเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน / 1 ตุลาคม ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 แยกเป็น 3 กรณี ดังนี ้

1) กรณีเงินเดือนยังไม่เต็มขั้น 
- การแก้ไขค าสั่งให้ด าเนินการโดยใช้บัญชีการเทียบอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 
- การแก้ไขค าสั่งให้ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ ที่ได้รับการ 

แต่งตั้งตามนัยของหนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 14 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 
3) กรณีเงินเดือนใกล้เต็ม (ได้รับการเลื่อน+ค่าตอบแทนพิเศษ) 
- กรณีนี้จะไม่มีการแก้ไขโดยการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ตาม ว 14 เนื่องจากตามข้อ 4 ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก าหนดให้เลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม (กรณีนี้ถือว่าได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ต้องหยุดรับค่าตอบแทนพิเศษ และรับเงินเดือนในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง) 
10. ข้อสังเกต 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2561 การได้เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
- ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษใน 

ความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

- ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน 
- ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
- ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
- ได้รับอนุญาตให้ไปหรือกลับจากลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
- ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติ 

ราชการ ไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
- ไม่ลา/สาย เกินจ านวนครั้งที่ก าหนด 
- ลาป่วย /ลากิจ ไม่เกิน 23 วัน(ท าการ) โดยไม่รวม ลาอุปสมบท /คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน /ป่วย

จ าเป็นไม่เกิน 60 วัน (ท าการ)/ป่วยประสบอันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองค์การระหว่าง
ประเทศ/ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร/ลาไปพ้ืนฟูสมรถภาพด้านอาชีพ 

- ผู้เกษียณอายุราชการ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 30 กันยายน 
- ในกรณีรับโอนจากต่างสังกัด ให้ถือวันที่ตามค าสั่งรับโอนมีผลบังคับใช้โดยไม่ค านึงว่ามาปฏิบัติ

ราชการเมื่อใด 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
3. ขอบเขตของงาน 
 การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 
 การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
ตามผลการประเมิน และการปฏิบัติราชการ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่เก่ียวข้อง 
 2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3) การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) มีดังต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการมาท างานสาย 
(2) ตรวจสอบข้อมูลการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 

  (3) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  (4) จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 
  (5) ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา และให้
คะแนนระดับผลการประเมิน ก าหนดเป็น 5 ระดับ ได้คะแนน 
   - ผลการประเมินระดับดีเด่น  ได้คะแนน  90% ขึ้นไป 
   - ผลการประเมินระดับดีมาก  ได้คะแนน  80-89% 
   - ผลการประเมินระดับด ี   ได้คะแนน  70-79% 
   - ผลการประเมินระดับพอใช้  ได้คะแนน  60-69% 
   - ผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง  ได้คะแนนต่ ากว่า 60% (ไม่ได้เลื่อน
เงินเดือน) 
  (6) ประกาศผลการประเมินเฉพาะผู้มีผลการประเมิน “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 
 (4) ให้ตรวจนับจ านวน/อัตราเงินเดือนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง (รวมผู้ที่มาช่วย
ราชการ) ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน)  หรือ ครั้งที่ 2          
(1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี (ยกเว้นผู้ไปช่วยราชการ ณ สพฐ. และต่างสั งกัด สพฐ.) และค านวณวงเงินเลื่อน
เงินเดือนร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม 

5) ให้น าผลการประเมินในการปฏิบัติราชการ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติการ 
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6) ให้น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาบริหารเพ่ือจัดว่าแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้ข้าราชการเลื่อน
เงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร แล้วให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีเงื่อนไขสรุปได้ดังนี้ 
     (1) แต่ละคนเลื่อนในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานการค านวณแต่ละประเภทต าแหน่ง 
สายงาน และระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ 
     (2) ห้ามมิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนร้อยละเท่ากัน 
     (3) ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” โดยมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
     (4) เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ก าหนดแต่ละประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับ 
     (5) เฉพาะจ านวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึง สิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
     (6) การพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกับผลคะแนนประเมิน 
     (7) ให้เลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละของฐานในการค านวณของแต่ละช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภท
ต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่งที่ผู้นั้นด ารงอยู่ 
     (8) ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทต าแหน่ง สายงาน ระดับต าแหน่ง และ
ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดนั้นก่อน ส่วน
จ านวนเงินที่เหลือให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับผู้ที่ได้เงินเดือนถึงขั้นสูงสุดแล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนก าหนด ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ) 

    (7) จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอความเห็นชอบจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้มี
อ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน โดยจัดท าทะเบียนคุมฯของ 38 ค(2) จะต้องเรียงล าดับเล ขที่
ต าแหน่งตามกลุ่มที่อยู่ในกรอบอัตรา (จากน้อยไปหามาก) ส าหรับผู้ที่ไปช่วยราชการกลุ่มอ่ืนให้หมายเหตุว่าไป
ช่วยที่กลุ่มไหน 

    (8) ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนในแต่ละระดับผลการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน  
    (9) คีย์ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 
    (10) แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนรายบุคคล(ร้อยละที่ได้เลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวน

เงินที่ได้เลื่อนและเงินที่พึงได้รับ  
    (11) สรุปจัดท าเอกสารรายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ.ทราบ 
    (12) จัดท าบัญชีถือจ่ายให้ข้อมูลเป็นไปตามรอบการเลื่อนเงินเดือนตามรูปแบบที่ สพฐ. ก าหนด 
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6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานในการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค (2) ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

ตรวจนับจ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่จริง 

การจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วกัน 

แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตรวจสอบการด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
น าผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการกรองฯ 

จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนโดยเรียงล าดับผลการประเมิน 

ประกาศรายชื่อผู้มีผลคะแนนในระดับดีเด่น และดีมาก/ 
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

เสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ พิจารณาเห็นชอบ/ 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อ/แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

สรุปเอกสารการเลื่อนเงินเดือนให้ สพฐ. ทราบตามแบบที่ก าหนด 
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7. เอกสารอ้างอิง 

๑.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา ๕๓ มาตรา ๗2 และมาตรา 73) 

๒.  หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๔๐ เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 

๓. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
6. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๖๙๖ 

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

7.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ

ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมาใช้ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
8. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลื่อน

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 17  มีนาคม  พ.ศ. 2553 

9. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                       
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2559 
                     10. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข้อ 8 (1) และข้อ 13) 

11. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1008 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่ อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
8. ข้อสังเกตุ 

 หลักเกณฑ์/เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ.2561 การได้เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

- มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
- ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ 

ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

- ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน 
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- ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
- ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็น 

เวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
- ได้รับอนุญาตให้ไปหรือกลับจากลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ไม่น้อย 

กว่า 4 เดือน 
- ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมี 

เวลาปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
- ไม่ลา/สาย เกินจ านวนครั้งที่ก าหนด 
- ลาป่วย /ลากิจ ไม่เกิน 23 วัน(ท าการ) โดยไม่รวม ลาอุปสมบท /คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 

 /ป่วยจ าเป็นไม่เกิน 60 วัน (ท าการ)/ป่วยประสบอันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองค์การ
ระหว่างประเทศ/ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร/ลาไปพ้ืนฟูสมรถภาพด้านอาชีพ 

- ผู้เกษียณอายุราชการ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 30 กันยายน 
- ในกรณีรับโอนจากต่างสังกัด ให้ถือวันที่ตามค าสั่งรับโอนมีผลบังคับใช้โดยไม่ค านึงว่ามา 

ปฏิบัติราชการเมื่อใด 
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1. ชื่องาน(กระบวนงาน) : การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจ า 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการด าเนินการ เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจ าใน
สถานศึกษา/สพท. 
3. ขอบเขตของงาน 

เลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ า ตามแนวปฏิบัติส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
4. ค าจ ากัดความ 

ค่าจ้างเป็นไปตามอัตราค่าจ้าง ประเภท ต าแหน่ง ลูกจ้างที่ถือปฏิบัติส าหรับลูกจ้างส่วนราชการ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ

ลูกจ้างประจ าตามแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.3 ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1กันยายน เพ่ือ

ด าเนินการเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี 
5.4 สพท. แจ้งการจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างไม่เกิน  ร้อยละ 15 ของจ านวน

ลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 มีนาคม เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 1 (1 เมษายน) / ส าหรับการเลื่อนครั้งที่ 2 (1 
ตุลาคม) ให้ใช้วงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 6 ที่ค านวณได้จากฐานอัตราค่าจ้างรวมของลูกจ้างประจ า
ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 

โดยให้น าจ านวนเงินที่ใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออก
ก่อน ทั้งนี้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) จ านวนผู้ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น 
ต้องไม่เกินโควตา เมื่อคราวการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 

5.5 สพท./สถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า ตามแบบประเมิน
ที่ก าหนด 

5.6 สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้างประจ า 

5.7 คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนข้ันค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน 

5.8 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอ านาจ ออกค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้างประจ า 

5.9 ส่งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.10 สรุปเอกสารตามแบบรายงาน สพฐ. 
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6. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนนิการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

และค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ าตาม 

แนวปฏิบัติ สพฐ. 

1 เมษายน 1 ตุลาคม 

ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง 

ณ วันท่ี 1 กันยายน 

ตรวจนับตัวลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 

การจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจา้งไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวน 

ลูกจ้างประจ า ณ วันท่ี 1 มีนาคม สพท.เป็นผู้จดัสรรโควตา 

จัดสรรวงเงินใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ไมเ่กินร้อยละ 6 ของฐานค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน และใช้โควตา
การเลื่อนขั้น ณ วันท่ี 1 เมษายน 

สพท./สถานศึกษา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานลูกจ้างประจ า 

สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจา้งและ 

ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 

คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ 

ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ได้รับมอบอ านาจ ออกค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างและ 

ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 

ส่งค าสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปเอกสารตามแบบรายงาน สพฐ. 
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7. รูปแบบท่ีใช้  
 ตามแบบท่ี สพฐ. ก าหนด 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2551 
8.2 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2344 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
8.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

8.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

8.5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.8/ว 244 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
2551 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
9. ข้อสังเกต 

9.1 ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ให้ตรวจสอบหมวดของลูกจ้างประจ าให้ถูกต้อง 
เพราะในแต่ละหมวดนั้นเงินที่ได้รับสูงสุดของค่าจ้าง (เต็มขั้น) ไม่เท่ากัน 

9.2 ตรวจสอบการลา มาสาย ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. โดยอนุโลม 
9.3 หลังจากเลื่อนขั้นค่าจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
9.3.1 ออกค าสั่งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
9.3.2 สรุปค่าตอบแทนพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดมีสิทธิ์ได้รับเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน(1 เม.ย.-30ก.ย.และ1ต.ค.-31มี.ค.)ได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับ 
ให้กลุ่มนโยบายและแผนส ารวจละเอียดบัญชีสรุปขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. และเมื่อ สพฐ.พิจารณา
อนุมัติแล้วให้แจ้งผลการอนุมัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษต่อไป 

9.3.3 จัดท า จ.18 และ บัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
9.3.4 ลงค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างในแฟ้มทะเบียนลูกจ้างประจ า 
 

---------------------------------- 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

2. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานในเรื่องการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน-ราชการของหน่วยงานในก ากับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่จะศึกษาหาความรู้หรือปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ต่อไป 

๒. เพ่ือประโยชน์ในการที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ได้แก่ การเลื่อนค่าตอบแทน การเลิก
จ้างการต่อสัญญาจ้าง 

๓. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนพนักงานราชการที่มีผลงานได้มาตรฐาน หรือสูงกว่า
มาตรฐาน 

๔. เพ่ือรักษาความเป็นธรรม ทั้งการบริหารค่าตอบแทน และการบริหารงานบุคคล 

3. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้  
หน่วยงานราชการใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วย 
๑. สถานศึกษา 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีขั้นตอนดังนี้ 
 5.๑ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
      5.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในภาพรวมของส่วนราชการ และ
ก าหนดสมรรถนะที่ส่งผลต่อเป้าหมายความส าเร็จของงานตามท่ีส่วนราชการก าหนด รวมทั้งระบุพฤติกรรมที่
คาดหวัง/บ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะ 
      5.๑.๒ ผู้บังคับบัญชาและพนักงานราชการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วยภาระงานเป้าหมายและ/หรือระดับความส าเร็จของงานที่พนักงานราชการต้อง 
รับผิดชอบในรอบการประเมินรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 
      5.1.3 พนักงานราชการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ก าหนด ภายใต้
การให้ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามของผู้บังคับบัญชา 
      5.1.4 ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ประเมินด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงและสมรรถนะที่ก าหนด 
      5.1.5 แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ พร้อมให้ปรับปรุงพัฒนาและเตรียมรับการประเมิน
ในครั้งต่อไป 
      5.1.6 การด าเนินการประเมินครั้งที่ 2 ให้ด าเนินการตามข้อขั้นตอนข้อ 4.1.1 – 4.1.5 
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 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ก าหนดอัตราร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทน
ประจ าปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคมของปีที่จะเลื่อน 
 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจ้งจัดสรรวงเงินที่ใช้เลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการให้แก่สหวิทยาเขตและโรงเรียนในสังกัดด าเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
 5.4 โรงเรียนด าเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการพร้อมท าบัญชีเสนอขอเลื่อน
ค่าตอบแทน ไปยังสหวิทยาเขต 
 5.5 สหวิทยาเขตพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนที่โรงเรียนท าบัญชีเสนอขอมา แล้วจัดท าบัญชีเสนอ
ขอเลื่อนค่าตอบแทนของสหวิทยาเขตโดยเรียงล าดับคะแนน และแนบส าเนาบัญชีเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทน
ของโรงเรียนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ของพนักงานราชการที่ช่วยราชการใน สพม. และด าเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการช่วย
ราชการ 
 5.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์แต่งตั้งกรองในระดับ สพม. และพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัดทั้งหมด 
 5.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์แจ้งโรงเรียนด าเนินการออกค าสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทน และจ าสัญญาจ้าง 
เกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี 

1. พนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนปีละหนึ่งครั้ง คือในวันที่ 1 ตุลาคม  
ของทุกปี 
 2. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในรอบปีที่แลว้มา (1 ต.ค. – 30 ก.ย. ของปีถัดไป) ไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
 3. พนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ต้องมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 4. เลื่อนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนวงเงินงบประมาณเลื่อนไม่เกินร้อยละ 4 ของ
อัตราค่าตอบแทนที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 
 5. มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือให้ทุกคนได้เลื่อนค่าตอบแทนในอัตราร้อยละเท่ากัน 
 6. ในกรณีท่ีมีการค านวณเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทน หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ใหป้รับขึน้เป็นสิบบาท 
 7. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยและลากิจเกิน 16 ครั้ง หรือมาสายเกิน 18 ครั้ง 
 8. รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยและลากิจเกิน 40 วัน 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ 

๒. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกา
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ 

๓. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง แนวปฏิบัติในการด าเนินการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๔ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
   ประจ าปีงบประมาณ 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานการจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 
3. ขอบเขตของงาน 
  ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2535 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปีที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติ การจัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีจึงเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนของ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเบิกจ่ายเงินเดือนเงินค่าจ้าง 
และมีฐานในการตั้งงบประมาณของ สพฐ.ในปีงบประมาณถัดไป การด าเนินการเกี่ยวกับการจัด 
ท าบัญชีถือจ่ายประจ าปี แยกการจัดท าเป็น 2 ประเภท คือ การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและการ
จัดท าบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 1.1 ส ารวจข้อมูลการตัดโอนอัตราเงินเดือนจากทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี
งบประมาณ ซึ่งได้ปรับแก้ข้อมูลตามค าสั่งต่าง ๆ จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 
 1.2 จัดท าบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
 1.3 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก 
 ขั้นตอนที่ 2 สรุปยอดอัตราคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.ที่ผ่านมา 
 ขั้นตอนที่ 3 ร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
 1. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน 
    1.1 ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
             1.2 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอกันเงิน 
             1.3 บัญชีรายชื่อข้าราชการที่งดเลื่อนขั้นเงินเดือน 
             1.4 บัญชีรายละเอียดต าแหน่งที่ยุบเลิก 
 2. หลักเกณฑ์ 
    2.1 ต าแหน่งที่มีคนครองตั้งเงินถือจ่ายตามหลักฐานข้อ 1.1-1.3 
       กรณีข้าราชการได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้เลื่อนอันดับ คศ. ให้ตั้งเงินถือจ่ายเฉพาะการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเท่านั้น (ส าหรับการเลื่อนอันดับ คศ. และการปรับอัตราเงินเดือนต้องรอด าเนินการในลักษณะถือจ่าย
อัตราเงินเดือนเพ่ิมเติม) 
    2.2 ต าแหน่งที่มีคนครองและอาศัยเบิกในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าให้ปรับลดลงเหลือ 
เท่าท่ีจ่ายจริง (ยกเว้นกรณีคนเกษียณอายุราชการ และเกษียณก่อนก าหนด) แล้วจึงตั้งวงเงินถือจ่ายตาม 
หลักฐาน ข้อ 1.1-1.3 หากการอาศัยเบิกเป็นเพราะมีการขอกันเงินส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน 
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ปีงบประมาณท่ีผ่านมาไม่ต้องปรับลดเงินลง 
    2.3 ต าแหน่งว่าง ตั้งเงินถือจ่ายขั้นเดิม ต าแหน่งว่างเนื่องจากผู้ครองเดิมเกษียณอายุราชการปกติ 
และเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ให้คงตั้งถือจ่ายไว้ก่อน 
    2.4 ต าแหน่งที่ต้องยุบเลิก ได้แก่ 
  - ต าแหน่งว่างผลจากการเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ้งให้ยุบ 
  - ต าแหน่งที่โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ต าแหน่งที่แจ้งให้ยุบเลิกตามมติของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ให้ตั้งขั้นเดิมไว้ ส่วนในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ไม่ต้องตั้งเงิน 
     2.5 จ านวนเงินปรับลดและเงินเลื่อนขั้นค านวณตามข้อเท็จจริงส าหรับต าแหน่งที่ต้องยุบเลิก ให้ใส่
จ านวนเงินที่ยุบเลิกในช่องเงินปรับลดด้วย 
     2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งเงินถือจ่ายด้วยสมการ เงินถือจ่ายปีนี้ = เงินถือจ่ายปีที่แล้ว 
+ เงินเลื่อนขั้น - เงินปรับลด 
 ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายตามร่างทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายซึ่งได้ด าเนินการไว้ 
ตามข้อ 2 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 
  5.1 นับจ านวนและค านวณ ดังนี้ 
        - จ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็น
อันดับและขั้นเงินเดือน 
       - จ านวนอัตราจากช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ของทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายแยกเป็นที่ขอถือ
จ่ายในปีงบประมาณนี้เป็นรายอันดับและขั้นเงินเดือน 
        - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีที่แล้ว” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
       - จ านวนเงินที่ถือจ่ายในช่อง “ถือจ่ายปีนี้” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
         - จ านวนเงินปรับลด เงินเลื่อนขั้น ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
        - จ านวนเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ เงิน พ.ส.ร.เงิน “พ.ค.ศ.” ค านวณเต็มปีงบประมาณ 
  5.2 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” เงิน พ.ส.ร. ค านวณเต็มปงีบประมาณ พิมพ์ตามแบบที่ก าหนด 
  5.3 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนขั้นข้าราชการ พิมพ์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  5.4 จัดท าบัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดเอกสารส่ง สพฐ. 
   6.1 บัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก จ านวน 2 ชุด พร้อมค าสั่ง 
   6.2 บัญชีสรุปการตัดโอนอัตราเงินเดือน จ านวน 2 ชุด 
   6.3 บัญชีถือจ่ายเงินเดือน หมายเลข 2 จ านวน 4 ชุด 
   6.4 บัญชีรายละเอียดเงิน “พ.ค.ศ.” จ านวน 4 ชุด 
   6.5 บัญชีรายละเอียดเงิน พ.ส.ร. จ านวน 4 ชุด 
   6.6 บัญชีรายละเอียดต าแหน่งข้าราชการที่ยุบเลิก จ านวน 4 ชุด 
   6.7 บัญชีขอกันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ จ านวน 4 ชุด 
 6.8 บัญชีสรุปจ านวนเงินและจ านวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า จ านวน 1 ชุด 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

การจัดท าบัญชีถือจ่าย
เงินเดือน 

การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
ข้าราชการ 

จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 
ลูกจ้างประจ า 

จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือน 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ส ารวจข้อมลูการตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ท้ังภายในหน่วยเบกิ 

และข้ามหน่วยเบิก 

ส ารวจข้อมลูการตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ท้ังภายในหน่วยเบกิ  

และข้ามหน่วยเบิก 

ส ารวจข้อมลูการตัดโอนต าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ท้ังภายในหน่วยเบกิ  

และข้ามหน่วยเบิก 

สรุปยอดอัตราคงเหลือ สรุปยอดอัตราคงเหลือ สรุปยอดอัตราคงเหลือ 

จัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีงบประมาณ จัดท าบัญชีถือจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พิมพ์ทะเบียนถือจ่าย พิมพ์ทะเบียนถือจ่าย พิมพ์ทะเบียนถือจ่าย 

จัดส่งข้อมูลไปยัง 

สพฐ. 
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ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 ในการตั้งเงินขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาจะตั้งเงินขอถือจ่ายเฉพาะผู้ที่มีค าสั่ง
ย้ายและแต่งตั้งแล้วเท่านั้น ผู้ที่มีคาสั่งให้รักษาการหรือสั่งให้ช่วยราชการ ให้ตั้งถือจ่ายไว้ที่โรงเรียนหรือเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน เป็นการควบคุมจานวนรายอัตรา การดาเนินการ
แต่ละข้ันตอนต้องตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือไม่ให้มีการเบิกจ่ายผิดพลาดเกิดข้ึน 
7.แบบฟอร์มที่ใช้ 
 - การควบคุมทะเบียนถือจ่ายประจ าปี 
 - การเก็บค าสั่ง เลื่อน แต่งตั้ง ย้าย ตัดโอนต าแหน่งทุกกรณี 
 - การควบคุม การงด,การเลื่อน,การยุบต าแหน่ง,การกินเงินทุกกรณี 
8.เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2518 
 3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าและการเบิกจ่าย
เงินเดือนค่าจ้างประจ า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 
2548 
 4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 11520 ลงวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 




