
1. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ว.20 ปี 61

สายงานการสอน

สายงานบริหารสถานศึกษา

สานงานบริหารการศึกษา

สายงานนิเทศการศึกษา

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 5 
ระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

(90 % ขึ้นไป) (80.00-89.99) (70.00-79.99) (60.00-69.99) (59.99 ลงมา)
ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

ตามแบบประเมิน มี 4 กลุ่ม 

คณะกรรมการระดับ สพฐ.

คณะกรรมการระดับ สพท.

2. การบรหิารวงเงนิเลือ่นเงนิเดอืน

เลขาธิการ กพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย
เลขาธิการ กพฐ. ประธาน , รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งดูแล สพร. รองประธาน , 
รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผอ.ส านักใน สพฐ. ที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย และ ผอ.สพร. 
กรรมการและเลขานุการ (ท าหน้าที่จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ทุก สพท.)

ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด
(ท าหน้าที่จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการใน สพท.)

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สถานศึกษา
( ผอ.สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน )
ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.
( ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน ) ประกอบด้วยข้าราชการใน 
สพท. ผอ.หรือ รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน
- ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 โดยความเห็นชอบ ของ 
กศจ. ก่อนสั่งเลื่อนเงินเดือน
- น าผลการประเมินของข้าราชการตาม ว.20 ปี 61 มาแบ่งกลุ่มและบริหารวงเงินดังน้ี

กลุ่มที่ 1
ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ
ครูผู้ช่วย คศ.1,คศ.2 และ คศ.3

▪ รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน
▪ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) 

ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา

▪ รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน
▪ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) 

ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา

3. การพจิารณาเลือ่นเงนิเดอืน

กลุ่มที่ 2
ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ

คศ.4 และ คศ.5

เลขาธิการ กพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย (เลขาธิการ กพฐ. ประธาน , รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งดูแล สพร. 
รองประธาน , รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และ ผอ.สพร. กรรมการและเลขานุการ) 
ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53
ส าหรับข้าราชการที่นับมีตัวที่ สพฐ. ได้แก่ ผอ.สพท. /รก.ผอ.สพท. ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. ข้าราชการช่วย
ปฏิบัติราชการ ต่าง สพฐ. ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษ เป็นประจ าเต็มเวลา (เช่น กอ.รมน. กรป.กลาง
หรืออื่น ๆ)  
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4. คณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงนิเดอืน ระดบั สพฐ.



1 2

3สพฐ.
แจ้งแนวปฏิบัติ + คู่มือ

สพท.
นับมีตัว ณ 1 มีนาคม 2562

สพฐ./สพท./สถานศึกษา
ตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
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สพฐ./สพท.
คณะกรรมการบริหารวงเงิน

5

สพฐ./สพท./สถานศึกษา
คณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

6

7 8

ศธจ.
เสนอ กศจ. ขอความเห็นชอบ

ศธจ.
ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอนการด าเนนิการ

สพท.
น าผลการพิจารณา เสนอ ศธจ.

9

แจ้งผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนรายบุคคล

➢ คณะกรรมการบริหารวงเงิน
➢ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

สพฐ.

สพท.

สถานศึกษา

สพฐ. สพท. สถานศกึษา



แบบประเมินแบ่งเป็น 4 สายงาน

ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามหนังสือ กคศ. 
ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายงาน
การสอน

สายงาน
นิเทศการศึกษา

สายงาน
บริหารสถานศึกษา

สายงาน
บริหารการศึกษา

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



ข้อค าถามที่พบมากคือ

1. ข้าราชการสายงานการสอน รักษาการ ผอ.รร.

- ให้ ใช้แบบประเมินสายงานบริหารสถานศึกษา

2. ข้าราชการสายงานการสอนยา้ยเปลีย่น รร. 
ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม – 31 มีนาคม

- ให้ ใช้แบบประเมินจากทั้ง 2 สถานศึกษามานับรวมกัน

3. ข้าราชการสายงานการสอน มาช่วยราชการ
ที่กลุ่มบรหิารบคุคล สพท.

- ให้ ใช้แบบประเมินของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 
แต่แยกวงเงินเน่ืองจากฐานค านวนไม่เท่ากัน 

4. ข้าราชการสายงานการสอน ได้รับการแตง่ตัง้
เป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา วันที่ 1 มีนาคม

- ให้ ใช้แบบประเมินในช่วงต าแหน่งสายงานการสอน 
กับสายงานบริหารการศึกษามารวมกัน 

แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน



• ผอ.สพท. และ ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท.

• ข้าราชการท่ีช่วยปฏิบัติราชการท่ี สพฐ.

• ข้าราชการท่ีช่วยปฏิบัติราชการต่างสังกัด สพฐ.

• ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษเป็นประจ า 

และเต็มเวลา เช่น กอ.รมน., กสป.กลาง,  ครม. หรืออื่น ๆ

การนับมีตัว
ให้นับจ านวนข้าราชการ และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการเพื ่ อ
ค านวณวงเงิน 3% ที่ใช้ ในการเล่ือน โดยนับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี ยกเว้นนับมีตัวที่ สพฐ.

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



การนับมีตัว
การนับมีตัวควรค านึงถึง

• นับมีตัวต าแหน่งอะไร

• เงินเดือนเท่าไร

• นับมีตัวที่ ไหน

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

หมายเหตุ : หากไม่แน่ใจอาจโทร. ประสานงานกันระหวา่งเขตพื้นที่ เพ่ือป้องกันการนับมีตัวซ ้าซ้อน ซึ่งมีผลโดยตรงกับการใช้วงเงิน



ตัวอย่าง

นางสมศรี ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
สังกัด สพป.A รับเงินเดือน 50,290 บาท 

ย้ายไป สังกัด สพป. B วันที่ 20 มีนาคม 2562

นายสมศักดิ์ ผอ.สพป. ก นับมีตัว และบริหาร
วงเงิน 3% ของอัตราเงินเดือน

ที่ สพฐ.  สพป. ก จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลการ
นับมีตัว นายสมศักดิ์ ในตารางรายละเอียด

ข้อมูลรายงาน สพฐ.

นางสมถวิล ครูวิทยฐานะช านาญการ 
สังกัด สพป. ก รับเงินเดือน 36,250 บาท 
ได้ย้ายไปช่วยราชการที่ สพป. ข ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2562 ต้องนับมีตัว 1 มีนาคม 
ที่ สพป. ข และพิจารณาเล่ือนเงินเดือน

ท่ี สพป. ข 

นายมานะ ครูสายการสอน สังกัด สพป. A ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ 
1 มีนาคม เป็นต้นไป ต้องนับมีตัวนายมานะ 

ในต าแหน่งผู้บริการสถานศึกษา และน าวงเงิน 3% ของ
อัตราเงินเดือนนายมานะ มานับรวมอยู่ในกลุ่มผู้บริหาร

สถานศึกษา เพื่อรายงานข้อมูลมายัง สพฐ. ตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลที่ก าหนดให้

ในกรณีนี้ นับมีตัวและน าวงเงินเลื่อนเงินเดือน 3% ของ
อัตราเงินเดือนมานับในภาพรวมของข้าราชการสายงานสอน

ในสังกัดของ สพป.A

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



บริหารเงิน โดยคณะกรรมการบริหารวงเงิน จัดสรรให้ข้าราชการทุกกลุ่ม โดยยึดหลักความเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม

• การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5

• การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ ข้าราชการสายงานการสอน
กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา 

การบริหารวงเงิน
แบ่งเป็น 2 ระดับ 

ระดับ สพฐ. และ  ระดับ สพท.

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
• คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สถานศึกษา
( ผอ.สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน ) ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

• คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ระดับ สพท.
( ผอ.สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน ) ประกอบด้วยข้าราชการใน สพท. ผอ.หรือ รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน
- ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณา ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 โดยความเห็นชอบ ของ กศจ. ก่อนสั่งเลื่อนเงินเดือน
- น าผลการประเมินของข้าราชการตาม ว.20 ปี 61 มาแบ่งกลุ่มและบริหารวงเงินดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย คศ.1,คศ.2 และ คศ.3
- รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน
- รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้ามี) ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5
- รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน
- รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ถ้ามี) ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา

• คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ระดับ สพฐ.
เลขาธิการ กพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย (เลขาธิการ กพฐ. ประธาน , รองเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งดูแล สพร. รองประธาน , รองเลขาธิการ กพฐ. ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผอ.ส านักใน สพฐ. ที่เลขาธิการ กพฐ. 
มอบหมาย และ ผอ.สพร. กรรมการและเลขานุการ) 
ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53ส าหรับข้าราชการที่นับมีตัวที่ สพฐ. ได้แก่ ผอ.สพท. /รก.ผอ.สพท. ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการที่ สพฐ. 
ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพฐ. ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการหน่วยงานพิเศษ เป็นประจ าเต็มเวลา (เช่น กอ.รมน. กรป.กลางหรืออื่น ๆ) 

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



การสั่งเลื่อนเงินเดือน

• สพท.
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน
ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โดยควำมเหน็ชอบของ กศจ.

• สศศ.
น ำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ในสังกัด ซึ่ง อ.กคศ ส ำนักบริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษให้ควำมเห็นชอบแล้ว เสนอผู้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



• อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน
• ฐำนในกำรค ำนวณ
• จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเล่ือน

• เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเล่ือน ตำมผลกำรเลื่อนเงินเดือน นั้น

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนประกอบด้วย

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



สรุปบทบาทหน้าที่ ของ สพฐ.
1. ก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนพร้อมปฏทิินด าเนินการ
3. จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ทุก สพท.
4. พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นับมี
ตัวที่ สพฐ.
5. ตรวจสอบวงเงินเล่ือนเงินเดือนของทุก สพท. ให้ถูกต้องหากภายหลัง
ตรวจสอบพบว่า สพท. ใดเลื่อนเงินเดือน เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร สพฐ. 
จะแจ้งให้ สพท. แก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้อง
6. จัดสรรวงเงิน (เพิ่มเติม) ให้ สพท. ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการจัดสรรตาม
ประกาศ สพฐ.
7. ตรวจสอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของทุก สพท. ส าหรับ สพท. ที่
ได้รับจัดสรรวงเงิน (เพิ่มเติม)

12

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



บทบาทหน้าทีข่องเขตพื้นที่การศึกษา/
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนับ
มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน  พร้อมจ านวนเงินรวม 
และวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือนเพื่อรายงาน สพฐ.
2. แต่งต้ังคณะกรรมการตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ.
3. น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม) 
เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงินระดับ สพท. พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการใน สพท. ทราบ
4. ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.
5. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจ สั่งเล่ือน
เงินเดือน เพื่อนน าเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
6. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ สพฐ. ทราบตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



สรุปบทบาทหน้าที่ ของสถานศึกษา
1. ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัตงิานร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน

2. ข้าราชการครูปละบุคลากรทางการศึกษาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
ตนเองเป็นการเบื้องต้น

3. ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บงัคับบัญชาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

4. ผอ.สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หากใน
สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตาม
จ านวน ท าหน้าที่ พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนิความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือน

ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



ส านักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลและนิติการ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน



ฐานค านวณ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
พิจารณาฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทีม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนี้

อันดับ ช่วงเงินเดือน
ฐานในการค านวณ

ระดับ อัตรา

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

ขั้นตอนที่ 1 



ตรวจสอบจ านวนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทุกราย                 
(ซึ่งอาจมีจ านวน 80 คน แต่ในตัวอย่างกรณีศึกษาน้ี ก าหนดจ านวน 5 คน เฉพาะสายงานการสอน)

1. นาย ก ครูผู้ช่วย เงินเดือน  18,690 บาท
2. นาย ข ครู คศ.1 เงินเดือน  28,210 บาท
3. นาย ค ครู คศ.2 เงินเดือน  34,430 บาท
4. นาย ง ครู คศ.3 เงินเดือน  57,500 บาท 
5. นาย จ ครู คศ.4 เงินเดือน  59,190 บาท
สมมุติว่า กรณีศึกษาน้ี มีครู จ านวน 5 ราย รวมเงินเดือน 198,020 บาท คณะกรรมการ

บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้ ใช้วงเงินเลื่อน 2.80%

วงเงิน  2.8 % เท่ากับ   2.80 x  198,020 = 5,544.56 บาท

ขั้นตอนที่ 2 



ขั้นตอนที่ 3 
น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน มา

ประกอบการพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล โดยค านึงถึง 
(1) ระดับผลการประเมิน 
(2) ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ และ 
(3) วงเงินท่ีใช้เลื่อนเงินเดือน จ านวน 5,544.56 บาท



ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต้องแยกการพิจารณาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามมติ ค.ร.ม. ก่อน คือ 

กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการท่ีรับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 – คศ.5

ต่อจากนั้นจึงแยกวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มท่ี 1 (รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน)
กลุ่มท่ี 2 (รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถ้าม)ี 

ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา)

กรณีศึกษาน้ี พิจารณาเฉพาะสายงานการสอน 
ตัวอย่างที่ 1 นาย ก
1. ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย
2. เงินเดือน 18,690 บาท
3. ฐานค านวณ ล่าง (17,480 บาท)
4. ร้อยละท่ีได้เลื่อน 2.90
5. การค านวณ 2.90 x 17,480 = 506.92 บาท

100

6. ปัดเศษเป็นหลักสิบ ฉะน้ัน นาย ก จะได้เลื่อนเงินเดือน 510 บาท



ตัวอย่างที่ 2 นาย ง
1. ต าแหน่ง ครู คศ.3
2. เงินเดือน 57,500 บาท
3. ฐานค านวณ บน (49,330 บาท)
4. ร้อยละที่ ได้เลื่อน 2.80
5. การค านวณ 2.80 x 49,330 = 1,381.24 บาท

100
6. นาย ง จะได้เลื่อนเงินเดือน 58,390 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 491.24 บาท                                                                               

หมายเหตุ เน่ืองจาก นาย ง เงินเดือนเต็มขั้น คศ.3 อัตราเงินเดือน 58,390 บาท ยังไม่สามารถสไลด์ ไปรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 ได้ ต้อง
เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต ่ากว่าขั้นต ่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษต้องได้รับเงินตามความเป็นจริง ไม่สามารถปัดเศษเป็นหลักสิบบาทได้  อน่ึง เมื่อคราว
การเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2562 นาย ง ต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือนอัตรา 58,390 บาท รวมกับเงินเดือนที่ ได้รับการพจิารณาเป็นเงินเดือน
ใหม่ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยไม่สามารถน าค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 มาบวกรวมเป็นเงินเลื่อนได้



วงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คือ
1. นาย ก ได้เลื่อนร้อยละ (?) เงินที่ ได้เลื่อน (?)
2. นาย ข ได้เลื่อนร้อยละ (?) เงินที่ ได้เลื่อน (?)
3. นาย ค ได้เลื่อนร้อยละ (?) เงินที่ ได้เลื่อน (?)
4. นาย ง ได้เลื่อนร้อยละ (?) เงินที่ ได้เลื่อน (?)
5. นาย จ ได้เลื่อนร้อยละ (?) เงินที่ ได้เลื่อน (?)
รวมจ านวนเงินที่เลื่อนเท่ากับวงเงิน 2.80% = 5,544.56 บาท

สรุป 


