


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอน
แก่นเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
 

ที ่   เรื่อง        หน้า 
1.   หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 15  ลงวันที่  27  กันยายน  2561 1 
เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.   กฎ ก.ค.ศ. เรื่องการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ  2 

2561 
3. หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 23  ลงวนัที่  3  กันยายน  2561  11 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว627    12 
ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณา 11 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด  สพฐ.  พงศ. 2562 
6.  คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  22 
7.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 39 
8.  หนังสือ สพป.ขอนแก่น  เขต  1  ที่  ศธ 04025/119  ลงวันที่  8  มกราคม  2562 42 
9.  หนังสือ  สพฐ.ที่  ศธ  04009/ว8067  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2561   83 
เรื่อง  การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 
10.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 23  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2559 45 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ 
ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง มาใช้สำหรับตำแหน่ง  บุคลากรทางการศกึษาตามมาตรา 38 ค (2) 
11.  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0505/ว347         46                                                                  
ลงวันที่  20  ตุลาคม  2559  เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
12.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 10  ลงวันที่  26  มิถุนายน  2558 59 
เรื่อง  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค(2) 
13.   หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 20  ลงวันที่  3  กันยายน  2552 79 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
14.  หนังสือ  สพฐ. ที่ ศธ 04009/1696  ลงวันที่  17  มีนาคม  2553   89 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง  บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค (2) 



ที ่   เรื่อง        หน้า 
15.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 9  ลงวันที่  26  เมษายน  2562  101 
เรื่อง  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0425/ว 90  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2563  102 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและการประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   
ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
17.   หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ 04009/ว2972  124 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางศกึษากรณีถึงแก่ความตาย 
18.  หนังสือ  สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 742  ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ์  2563   136 
เรื่อง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 
19.  หนังสือ  สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 627  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  161 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
20.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2558 188 
เรื่อง  พระราชบัญญัติเงนิเดือน เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่ง  ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2558 
21. หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 7  ลงวนัที่ 24  มีนาคม  2562  200 
เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณพิีเศษ 
22.  หนังสือ สพฐ. ที่  ศธ 04009/ว 2845  ลงวันที่  30  เมษายน  2562  201 
เรื่อง  การสำรวจวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
23.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 5  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562 208 
เรื่อง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฐานในการคำนวณ) 
24.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 6  ลงวันที่  28  มีนาคม  2562  211 
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
25.  หนงัสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว 15  ลงวันที ่ 27  กันยายน  2561 235 
เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
26.  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 236 
27.  กรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0406.4/ว 133  ลงวันที่  8  เมษายน  2553   255 
เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย   
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ 
28.  หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว1422  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562   258 
เรื่อง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



ที ่   เรื่อง        หน้า 
29.  หนังสือ สพฐ.  ที่  ศธ 04009/ว1615  ลงวันที่  23  มีนาคม  2561   259 
เรื่อง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน  2561) 
30.  หนังสือ  สพฐ. ที่  ศธ 04009/ว1008  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2564  261 
เรือง  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ  ครั้งที่  1 (1 เม.ย. 64) 
31.  หนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว  20  ลงวันที่  30 ตุลาคม  2561  286 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

 
 
ภายในวันที่  10  มีนาคม 2562  

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1/1) (เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าช่วยปฏิบัติราชการ    
ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 1/3) (เอกสารหมายเลข 1/4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่       
1 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1/5) (เอกสารหมายเลข 1/6) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. กรอกข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ต าแหน่ง      
รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
ทาง www.techno.bopp.go.th/obec_salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้อง
ไปยัง สพฐ. 

- สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 1/9)     
ไปยัง สพฐ. 

ภายในวันที่  29  มีนาคม 2562 
- สพฐ.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพฐ. แจ้งการจัดสรรวงเงิน   

ให้ทุก สพท.ทราบ 

ภายในวันที่  4  เมษายน 2562 
- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. /      

ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 1/7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1/8)  

ภายในวันที่  5  เมษายน 2562 
-      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน         

         ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ 

ภายในวันที่  11  เมษายน 2562 
- สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
- สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าต่อ 

สพท./สศศ. 

ภายในวันที่  18  เมษายน 2562 
- สพท. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจ าใน สพท. และ       

ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. 
 
                /ภายในวันที่... 
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ภายในวันที่  19  เมษายน 2562 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ าในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ. 

ภายในวันที่  24  เมษายน 2562 
- สพท./สศศ. น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./      

อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี 
- ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด 
- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
ตามมาตรา 38 ค. (2) /เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 เมษายน 25 62         
(เอกสารหมายเลข 1/10) (เอกสารหมายเลข 1/11) และ (เอกสารหมายเลข 1/12) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, 
ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ 
และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. ทางเว็บไซต์ และ
จัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ. 

ภายในวันที่  26  เมษายน 2562 
- สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด          

เพ่ือสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- จ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 

หมายเหตุ  ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผล      
การปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ 

 

 

 

***ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) 
 
 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป    
โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 (1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 (2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

    (3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
    (4) การให้รางวัลจูงใจ 
    (5) การให้ออกจากราชการ 
    (6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

โดยให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 ครั้งที่ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
          องค์ประกอบที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน         

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน  
          องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
          องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
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    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานตำแหน่ง 80 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
          - ตอนที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 60 คะแนน 
         - ตอนที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย 20 คะแนน 
         องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน 
         องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
 

ระดับผลการประเมิน มี 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) 
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
7. ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับ

การประเมิน 
     องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง     
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
    ในแต่ละรอบการประเมิน ให้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
    ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  
    ให้กำหนดข้อตกลงปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อตกลง
เกีย่วกับผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  ให้กำหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพ่ือใช้สำหรับการประเมิน         
ผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานด้วย 

    กรณีท่ีผู้รับการประเมินโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการ
หรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ ให้ผู้รับการประเมินจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา
คนใหม่ และให้นำผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกตำแหน่งและทุกแห่ง 
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

    องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ให้เป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 
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8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบ
การประเมินให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้
ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(2) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน     
การประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 

(3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการประเมิน 
เพ่ือปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน 

(4) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

(5) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ ดังนี้ 
      องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
        ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน

ตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ 
         ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
         การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน  
ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินข้อตกลง      
ในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้    

        องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3    
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

         ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมิน 

   (6) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ 
  (7) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

9. ให้ส่วนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดำเนินการ
ให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ 3 
 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บ
รักษาไว้อย่างน้อยสี่รอบการประเมิน  

10. กรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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(ส ำเนำ) 

ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

       ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒. แบบค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
    ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม ่

ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง แจ้งกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป พร้อมแจ้งแนวทำงปฏิบัติ 
ในกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ก.พ. จึงอำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส 
และประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เพ่ือให้กำรออก
ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติและ 
กฎ ก.พ. ดังกล่ำว ส ำนักงำน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทำงปฏิบัติซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของ ก.พ. และคณะรัฐมนตรี  
และแจ้งเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 

๑. ในกรณีท่ีผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุมีค ำสั่งที่มีผลต่อกำรรับเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใด (ถ้ำมี) เช่น ค ำสั่งเลื่อนระดับต ำแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในเรื่องนั้น ๆ 

๒. เมื่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุได้มีค ำสั่งตำมข้อ ๑ (ถ้ำมี) แล้ว ให้มีค ำสั่งปรับเงินเดือนข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญเข้ำสู่อัตรำในบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
ตำมประเภทและระดับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตำมแบบค ำสั่ง ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ ดังนี้ 

 ๒.๑ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรและประเภทอ ำนวยกำร 
ทุกระดับ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ำรง 
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ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้   
หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่  
๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษ 
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับเงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ ตำมอัตรำของ 
ผลกำรประเมินเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน ในกรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

 ๒.๒ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรและระดับ
ช ำนำญกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนและระดับช ำนำญงำน ให้ได้รับกำรปรับเงินเดือน 
ในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ได้รับอยู่เดิมอีกร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่ ทั้งนี้ หำกข้ำรำชกำรผู้ใดได้รับ
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมอัตรำของผลกำรประเมินในรอบกำรประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
๒๕๕๗ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ปรับ
เงินเดือนผู้นั้นเพ่ิมขึ้นตำมอัตรำของผลกำรประเมินดังกล่ำวเฉพำะในส่วนที่ยังไม่ได้น ำไปเลื่อนเป็นเงินเดือน  
หำกมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท แล้วจึงปรับเงินเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดังกล่ำวนั้นอีกร้อยละ ๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป กรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปัดเป็นสิบบำท 

๓. ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโสและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุณวุฒิ ก.พ. ก ำหนดเงินเดือนสูงสุดของผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว โดยให้มีผล ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   
๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ดังนี้ 

 ๓.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บำท  
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๔๑,๖๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

 ๓.๒ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๗๔,๓๒๐ บำท 
เว้นแต่ผู้นั้นด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใด
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำอัตรำ ๗๔,๓๒๐ บำท ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่ได้รับอยู่ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๒๗, ๘๘๔๒, ๘๘๒๖, ๘๘๒๓ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับอยู่เดิม 
เข้าสู่อัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการ  
และผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า
อัตราที่ได้รับอยู่เดิมตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้อีกร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รับอยู่  ในกรณีที่การปรับ
เงินเดือนดังกล่าวทําให้มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับตัวเลขเงินเดือนดังกล่าวเพิ่มข้ึนเป็นสิบบาท 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ตาํแหน่งประเภทบริหาร 
 บาท บาท 

ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๗๔,๓๒๐ 
๕๑,๑๔๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๕๖,๓๘๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

 บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๕๙,๕๐๐ 
๒๖,๖๖๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๗๐,๓๖๐ 
๓๒,๘๕๐ 
๒๔,๔๐๐ 

ระดบั ต้น สงู 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภทวชิาการ 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

ขัน้ต่ําชัว่คราว 

๒๖,๙๐๐ 
๘,๓๔๐ 
๗,๑๔๐ 

๔๓,๖๐๐ 
๑๕,๐๕๐ 
๑๓,๑๖๐ 

๕๘,๓๙๐ 
๒๒,๑๔๐ 
๑๙,๘๖๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๓๑,๔๐๐ 
๒๔,๔๐๐ 

๗๖,๘๐๐ 
๔๓,๘๑๐ 
๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏิบตัิการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคณุวฒิุ 
 

บัญชีเงนิเดือนขัน้ตํ่าขัน้สูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตาํแหน่งประเภททั่วไป 

 บาท บาท บาท บาท 
ขัน้สงู 
ขัน้ต่ํา 

๒๑,๐๑๐ 
๔,๘๗๐ 

๓๘,๗๕๐ 
๑๐,๑๙๐ 

๕๔,๘๒๐ 
๑๕,๔๑๐ 

๖๙,๐๔๐ 
๔๘,๒๒๐ 

ระดบั ปฏิบตัิงาน ชํานาญงาน อาวโุส ทกัษะพิเศษ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๔๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสม  เป็นธรรม  และได้มาตรฐาน  โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  
ค่าตอบแทนในภาคเอกชน  ฐานะการคลังของประเทศ  ความแตกต่างระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ  
ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน  และปัจจัยอ่ืนที่จําเป็น  สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมย่ิงข้ึน  และกําหนดมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
หรือเงินประจําตําแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแห่งกรณี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 

แบบค่ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไดร้ับเงินเดือนกรณีกำรปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูง 
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรปรับใหม่ 

ค่ำสั่งกรม................................................... 

ที่............../.......................... 

เรื่อง  ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงท่ีได้รับกำรปรับใหม่ 

------------------------------ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงปรับเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับ
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ..............................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) .............................................................  
          (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) ...............................................................  
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(ตัวอย่ำง) 

บัญชีรำยละเอียดกำรให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนตำมบัญชีเงินเดือนขั้นต่่ำขั้นสูงที่ได้รับกำรปรับใหม่ 
แนบท้ำยค่ำสั่ง .............................................. ที่ ........../ ..................... ลงวันที่ ................................................ 

ล่ำดับ
ที ่

ชื่อ/นำมสกุล 
ต่ำแหน่งและส่วนรำชกำร 

เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมำยเหตุ 
สังกัด/ต่ำแหน่ง ต่ำแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ 

 
 

๑ 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 
 
 
 
นางสาว ............................ 
 
นาย .................................. 
 
นางสาว ............................ 
 

ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญชี 
 
ส านัก/กอง..................... 
กลุ่มงาน/ส่วน............... 
ผู้อ านวยการ 
 
นิติกร 
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 
 
 
 

อ านวยการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

 
 

ปฏิบัติการ 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

สูง 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ช านาญงาน 
 

 
 

๒๓๐ 
 

๓๒๐ 
 
 
 
 

๓๕๐ 
 

๗๒๐ 
 

๔๒๐ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๓,๙๖๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๕,๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๖๒๙.๕๑ 
 
 
 

๘๔๐.๑๓ 

 
 

๒๐,๘๐๐ 
 

๑๗,๖๘๐ 
 
 
 
 

๖๕,๕๙๐ 
 

๓๒,๐๐๐ 
 

๓๗,๕๒๐ 

 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 

(ก) 
 

(ก) 
 

(ข) 

หมำยเหตุ (ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ ๒.๑ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามขอ้ ๒.๒ ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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(ส ำเนำ) 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗      ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๒๕  พฤษภำคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ
 ต ำแหน่ง (เอกสำรแนบท้ำย ๑ – ๖) 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ก.พ. ได้อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก ำหนดฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ
กำรปรับเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำเพ่ือส่วนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติ 
ควำมแจ้งแล้ว นั้น 

เนื่องจำกขณะนี้ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำ 
ขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน ดังนั้น เพ่ือให้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
ท้ำยพระรำชบัญญัติ ก.พ. จึงมีมติให้ยกเลิกฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง และก ำหนด
ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง  ตั้งแต่รอบ 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนี้ 

๑. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๑  

๒. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๒  

๓. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๓ 

๔. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที ่๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๔ 

 

ด่วนที่สดุ 
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๕. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๐ ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๕ 

๖. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและ 
ช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือน ตำมเอกสำรแนบท้ำย ๖ 

อนึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS/PPIS) รุ่น ๕.๐ 
ฉบับที่ ๕.๐.๐.๓๗ ขึ้นไป เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำงต้นแล้ว โดยส่วนรำชกำร
สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของส ำนักงำน ก.พ. ที่ http://dpis.ocsc.go.th/service/downloads  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจิตรำ) 
เลขำธิกำร ก.พ. 

 
 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๔๒, ๘๘๒๗, ๘๘๒๓, ๘๘๒๖ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย

ระดบั อัตรา
๖๔,๗๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๔,๗๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๕๙,๓๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๙,๓๕๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๘,๔๒๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๔๑๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๐,๓๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๓๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๖,๘๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๘๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๖,๐๓๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๖,๐๒๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๗,๐๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๗,๐๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๗,๖๒๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๗,๖๑๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๓๕๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๓๔๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๑๒๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๑๑๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๕,๕๐๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๕,๔๙๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๒,๖๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๖๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๒๙,๕๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๒๙,๕๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๒,๗๒๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๒,๗๑๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๓,๗๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๗๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ประเภทต าแหน่ง ชว่งเงนิเดอืนระดบั

อาวโุส

ช านาญงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

เอกสารแนบท้าย ๑

ปฏบิัติงาน

ต้น

สูง

อ านวยการ
สูง

ต้น

ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

บริหาร

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

ฐานในการค านวณ

ปฏบิัติการ

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ
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ระดบั อัตรา
๖๖,๐๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๖,๐๓๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๐,๕๕๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๐,๕๔๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๔๙,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๑,๒๐๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๑,๑๙๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๗,๙๖๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๙๕๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๗,๑๖๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๗,๑๕๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๘,๐๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๘,๐๓๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๘,๓๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๘,๓๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๗,๙๐๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๗,๘๙๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๕๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๕๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๖,๖๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๖,๖๐๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๒๙๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๒๘๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๑๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๑๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๑๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๑๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๐๐๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๓,๙๙๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๒
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๗,๓๗๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๗,๓๖๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๑,๗๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๑,๗๖๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๐,๓๘๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๗๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๐๓๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๐๒๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๕๙,๑๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๑๑๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๘,๓๑๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๘,๓๐๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๐๑๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๐๐๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๑๕๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๑๔๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๘,๔๖๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๘,๔๕๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๑๙,๙๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๑๙,๘๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๗,๗๕๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๗,๗๔๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๓,๙๖๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๓,๙๕๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๐,๗๗๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๐,๗๖๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๓,๖๕๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๓,๖๔๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๒๘๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๒๗๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๓
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๘,๗๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๘,๗๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๑,๓๙๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๑,๓๘๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๒,๘๘๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๒,๘๗๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๓๑๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๓๐๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๕๙,๔๘๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๕๙,๔๗๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๔๙,๙๙๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๔๙,๙๘๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๓๙,๙๔๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๓๙,๙๓๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๐๓๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๐๒๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๓๐๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๒๙๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๔,๖๔๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๔,๖๓๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๑,๓๙๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๑,๓๘๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๑๓๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๑๒๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๕๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๕๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๔
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๙
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ

74 



ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๖๗๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๖๖๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๗๑๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๗๐๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๐๒๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๐๑๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๔,๘๗๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๔,๘๖๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๕
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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ระดบั อัตรา
๖๙,๙๒๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๗๑,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๙,๙๑๐ ล่าง ๖๙,๙๑๐
๖๒,๗๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๖๘,๕๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๖๒,๗๓๐ ล่าง ๖๒,๒๑๐
๕๒,๓๓๐ - ๗๐,๓๖๐ บน ๖๐,๙๙๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๒,๓๒๐ ล่าง ๕๒,๓๒๐
๔๓,๐๙๐ - ๕๙,๕๐๐ บน ๕๑,๒๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๓,๐๘๐ ล่าง ๓๗,๒๑๐
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๒ ๖๘,๕๖๐*
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๒ ๖๐,๘๓๐*
๖๐,๘๔๐ - ๗๔,๓๒๐ บน ๑ ๖๖,๗๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๑ ๖๐,๘๓๐
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐
๒๙,๓๔๐ - ๔๓,๖๐๐ บน ๓๖,๔๗๐
๑๓,๑๖๐ - ๒๙,๓๓๐ ล่าง ๒๔,๔๑๐
๒๐,๙๖๐ - ๒๖,๙๐๐ บน ๒๓,๙๓๐

๗,๑๔๐ - ๒๐,๙๕๐ ล่าง ๑๗,๙๘๐
๕๘,๖๔๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๖๓,๘๔๐
๔๘,๒๒๐ - ๕๘,๖๓๐ ล่าง ๕๓,๔๓๐
๓๕,๑๓๐ - ๕๔,๘๒๐ บน ๒ ๔๔,๙๗๐*
๑๕,๔๑๐ - ๓๕,๑๒๐ ล่าง ๒ ๓๒,๒๕๐*
๓๒,๒๖๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๑ ๓๕,๐๗๐
๑๕,๔๑๐ - ๓๒,๒๕๐ ล่าง ๑ ๓๒,๒๕๐
๒๔,๔๘๐ - ๓๘,๗๕๐ บน ๓๑,๖๑๐
๑๐,๑๙๐ - ๒๔,๔๗๐ ล่าง ๑๘,๔๘๐
๑๕,๒๒๐ - ๒๑,๐๑๐ บน ๑๘,๑๑๐

๔,๘๗๐ - ๑๕,๒๑๐ ล่าง ๑๒,๓๑๐
* ส าหรับผู้ด ารงต าแหนง่ในสายงานท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนขั้นสูง

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวโุส

ช านาญงาน

ปฏบิัติงาน

วชิาการ

ทรงคุณวฒิุ

เชี่ยวชาญ

ช านาญการ
พิเศษ

ช านาญการ

ปฏบิัติการ

บริหาร
สูง

ต้น

อ านวยการ
สูง

ต้น

เอกสารแนบท้าย ๖
ฐานในการค านวณและชว่งเงนิเดอืนส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในแตล่ะประเภทและระดบัต าแหน่ง

ส าหรบัการเลื่อนเงนิเดอืนในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป
(แนบท้ายหนังสือส านักงาน ก.พ. ดว่นที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

ประเภทต าแหน่ง ระดบั ชว่งเงนิเดอืน
ฐานในการค านวณ

ตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

แบบค่าสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีการปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูง 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

ที่ได้รับการปรับใหม ่
 

ค่าสั่ง................................................... 
ที่..................../...................... 

เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงท่ีได้รับการปรับใหม่ 
 

------------------------------------- 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551กฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2550 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จึงปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)ที่ได้รับ 
การปรับใหม่ จ านวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ...........................................................  
(ลงชื่อผู้สั่ง) ..................................................... ...... 
             (...........................................................)  
(ต าแหน่ง) .............................................................  
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(ตัวอย่าง) 
 

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่่าขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ 
แนบท้ายค่าสั่ง ......................................... ที่ .........../........................... ลงวันที่ ..................................................... 

 

ล่าดับ
ที ่

ชื่อ/นามสกุล 
หน่วยงานการศึกษาและต่าแหน่ง 

เงินเดือน 
ค่าตอบแทน

พิเศษ 
ให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมายเหตุ สังกัด/ต่าแหน่ง ต่าแหน่งประเภท ระดับ ต่าแหน่ง
เลขที่ 

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 

 
 
 

นาย........................................... 
 

นาย........................................... 
 

นางสาว..................................... 
 

นางสาว..................................... 
 
 
 

ส านัก...................... 
กลุ่มงาน.................. 
 

นักทรัพยากรบุคคล 
 

นิติกร 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 

 
 
 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

ทั่วไป 
 

ทั่วไป 
 
 

 
 
 

ช านาญการพิเศษ 
 

ปฏิบัติการ 
 

ช านาญงาน 
 

ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 

อ ... 
 
 
 

 
 
 

32,000 
 

20,000 
 

35,220 
 

17,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

840.13 

 
 
 

32,000 
 

20,800 
 

37,520 
 

17,680 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ก) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 

(ข) 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ(ก) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บญัชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามญัตามข้อ 2.1 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

   (ข) หมายถึง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 2.2 ของหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 
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ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐                 สาํนกังาน ก.พ. 
                 0ถนนพษิณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

        ๓  กนัยายน  ๒๕๕๒ 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 

เรียน (เวยีนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 

อา้งถึง หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๑/ว ๕ ลงวนัท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้
ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
และเล่ือนเงินเดือน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.พ. กาํหนด  

ก.พ. พิจารณาแลว้เห็นว่า เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาสามารถกาํกบัติดตามการปฏิบติัราชการ 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล และนาํผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการดงักล่าวไปใชป้ระกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
เล่ือนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ ให้สอดคลอ้งกับพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีมติให้ยกเลิกหนังสือท่ีอ้างถึง และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สําหรับการประเมินผล    
การปฏิบติัราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวนัท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบติัต่อไป ทั้งน้ี ไดแ้จง้ใหก้รมและจงัหวดัทราบดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายปรีชา วชัราภยั) 
เลขาธิการ ก.พ. 

 

สาํนกัวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๓๑ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘ 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(ตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวนัท่ี ๓  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

------------------------ 

 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑  หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือน
สามญัน้ี ให้ใชส้ําหรับการประเมินผลการปฏิบติัราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วนัท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป  

 ขอ้ ๒ ผูป้ระเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ไดแ้ก่ 
  (๑)  นายกรัฐมนตรี สําหรับปลดัสํานักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ
ระดบักรมท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี   
  (๒) รัฐมนตรีเจา้สังกดัสาํหรับปลดักระทรวงและหัวหนา้ส่วนราชการระดบักรม
ท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาหรือรับผดิชอบการปฏิบติัราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  
  (๓)  ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี หรือปลดักระทรวง สาํหรับหัวหน้าส่วนราชการ
ตาม (๔) และ (๕) และขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยู่ในสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หรือสาํนกังานปลดักระทรวง  
  (๔)  หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่น
บงัคบับญัชา ยกเวน้ กรณีการประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑) 
  (๕)  หัวหนา้ส่วนราชการซ่ึงไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผูบ้งัคบับญัชาเป็นอธิบดี 
หรือตาํแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี สําหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยู่ใน
บงัคบับญัชา 
  (๖)  เลขานุการรัฐมนตรี สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 
  (๗)  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสาํนกั กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าสาํนกัหรือกอง สาํหรับขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 
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๒

  (๘)  ปลดัจงัหวดั และ หัวหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั สําหรับขา้ราชการ
พลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา ยกเวน้ปลดัอาํเภอ หวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอ และ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชาของหวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอ 
  (๙)  นายอาํเภอสาํหรับปลดัอาํเภอ และหวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอ 
  (๑๐) ปลดัอาํเภอ และหวัหนา้ส่วนราชการประจาํอาํเภอสาํหรับขา้ราชการพลเรือน
สามญัท่ีอยูใ่นบงัคบับญัชา 
  (๑๑) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) แลว้แต่กรณี 

 ในกรณีท่ีเป็นการประเมินรองผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการ
ประจาํจงัหวดั การประเมินขา้ราชการพลเรือนสามญัผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบติัราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน หรือการประเมินขา้ราชการพลเรือนสามญั   
ท่ีมิใช่บุคคลในคณะผูแ้ทนซ่ึงประจาํอยู่ในต่างประเทศ ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือหัวหน้า    
ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานท่ีผูรั้บการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
หรือหัวหนา้คณะผูแ้ทน  แลว้แต่กรณี เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของ 
ผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีประเมิน 

 ขอ้ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาํเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตาม 
ปีงบประมาณ ดงัน้ี 

 รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหว่างวนัท่ี ๑ ตุลาคม ถึง   
๓๑ มีนาคม 

รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการระหว่างวนัท่ี ๑ เมษายน ถึง  
๓๐ กนัยายน 

 ขอ้ ๔  การประเมินผลการปฏิบติัราชการ ให้ประเมินอยา่งนอ้ยสององคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธ์ิของงาน
จะตอ้งมีสดัส่วนคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๗๐ 
  ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว
หรือตรงตามเวลาท่ีกาํหนด หรือความประหยดั หรือความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร 
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๓

 พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลกัตามท่ี ก.พ.  กาํหนด 
และสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการตามท่ีส่วนราชการกาํหนด 

ส่วนราชการอาจกาํหนดองคป์ระกอบการประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
กบัลกัษณะงานและสภาพการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่งต่างๆ กไ็ด ้

ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั 
ท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการอยู่ใน
ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ          
โดยมีสดัส่วนคะแนนของแต่ละองคป์ระกอบร้อยละ ๕๐  

 ขอ้ ๕  ในแต่ละรอบการประเมิน ใหส่้วนราชการนาํผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการมาจดักลุ่มตามผลคะแนน โดยอยา่งนอ้ยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดบั 
คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช ้ตอ้งปรับปรุง แต่ส่วนราชการอาจกาํหนดใหแ้บ่งกลุ่มมากกวา่ ๕ ระดบั
กไ็ด ้

 ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดบั ใหเ้ป็นดุลพินิจของส่วนราชการท่ีจะกาํหนด 
แต่คะแนนตํ่าสุดของระดบัพอใชต้อ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ 

 ขอ้ ๖  การประเมินผลการปฏิบติัราชการตอ้งมีความชดัเจนและมีหลกัฐาน และให้
เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีส่วนราชการกาํหนด  

 สรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการใหเ้ป็นไปตามแบบแนบทา้ยหลกัเกณฑน้ี์ 
ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นควรจดัทาํแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการเป็นอยา่งอ่ืน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่วนราชการของตน หรือในกรณีท่ี อ.ก.พ. กระทรวง  
เห็นควรจดัทาํแบบสรุปผลการประเมินของผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารในกระทรวงของตน
เป็นอยา่งอ่ืน กใ็หก้ระทาํได ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งมีสาระไม่นอ้ยกวา่แบบแนบทา้ยหลกัเกณฑน้ี์  

 ขอ้ ๗ ให้ส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดัจดัให้มีระบบการจดัเก็บผลการประเมิน
และหลกัฐานแสดงความสําเร็จของงาน  และพฤติกรรมการปฏิบติัราชการหรือสมรรถนะ 
ของผูรั้บการประเมิน เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ 

  สาํหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ใหผู้บ้งัคบับญัชาเก็บสาํเนา
ไวท่ี้สาํนกั กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าสาํนกัหรือกองท่ีผูน้ั้นสังกดั
เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบการประเมิน   และใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ีของ   
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๔

ส่วนราชการ จัดเก็บต้นฉบับไวใ้นแฟ้มประวติัข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตาม     
ความเหมาะสมกไ็ด ้ 

 ขอ้ ๘  ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในสังกดั 
ให้ส่วนราชการระดบักรม จงัหวดั และผูบ้งัคบับญัชานาํไปใชป้ระกอบการแต่งตั้ง การเล่ือน
เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพฒันาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการว่าดว้ยการนั้น และอาจนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเร่ืองต่างๆ เช่น การให้รางวลัประจาํปี รางวลัจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ 
ดว้ยกไ็ด ้ 

 ขอ้ ๙  การประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ใหด้าํเนินการ
ตามวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)   ก่อนเร่ิมรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมินใหส่้วนราชการ
ระดบักรมหรือจงัหวดั ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการให้ขา้ราชการ
พลเรือนสามญัในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 

 (๒)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินกําหนด
ขอ้ตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบติัราชการ กาํหนดดชันี
ช้ีวดัหรือหลกัฐานบ่งช้ีความสําเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
สําหรับการกาํหนดดชันีช้ีวดั ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตวัช้ีวดัจากบนลงล่างเป็นหลกัก่อน  
ในกรณีท่ีไม่อาจดาํเนินการไดห้รือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกาํหนดดชันีช้ีวดัวิธีใดวิธีหน่ึง
หรือหลายวิธีท่ีเหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบติั
ราชการ ทั้งน้ี ตามแบบท่ีส่วนราชการกาํหนด 

 (๓)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินตามขอ้ ๒ ประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของผูรั้บการประเมินตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีไดป้ระกาศไว ้และตามขอ้ตกลง     
ท่ีไดท้าํไวก้บัผูรั้บการประเมิน 

 (๔)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผูป้ระเมินตามขอ้ ๒ ให้คาํปรึกษาแนะนาํ
ผูรั้บการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แกไ้ข พฒันาเพ่ือนาํไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรม
หรือสมรรถนะในการปฏิบติัราชการ    และเม่ือส้ินรอบการประเมินผูป้ระเมินดงักล่าวกบัผูรั้บ 
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๕

การประเมิน ควรร่วมกันทาํการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ 
ในการปฏิบติัราชการ เพ่ือหาความจาํเป็นในการพฒันาเป็นรายบุคคลดว้ย 

 (๕)  ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละคร้ัง ใหผู้ป้ระเมินตามขอ้ ๒
แจง้ผลการประเมินใหผู้รั้บการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยใหผู้รั้บการประเมินลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผูรั้บการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการ
ประเมิน ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัอยา่งนอ้ยหน่ึงคนในส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดันั้น 
ลงลายมือช่ือเป็นพยานวา่ไดมี้การแจง้ผลการประเมินดงักล่าวแลว้ดว้ย 

 (๖)  ให้ผูป้ระเมินตามข้อ ๒ ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผูมี้ 
ผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดบัดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยทัว่กนั เพ่ือเป็นการ
ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พฒันาผลการปฏิบติัราชการในรอบการประเมินต่อไป 
ให้ดียิ่งข้ึน สําหรับส่วนราชการท่ีมีการกาํหนดระดบัผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
เกินกว่า ๕ ระดบั ให้ผูป้ระเมินประกาศรายช่ือผูมี้ผลการปฏิบติัราชการอยู่ในระดบัสูงกว่า
ระดบัดีข้ึนไป 

 (๗)  ให้ผูป้ระเมินตามขอ้ ๒ (๗) หรือ (๘) โดยความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง ถา้มี จดัส่งผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการในหน่วยงานของตน เสนอต่อคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ก่อนนาํเสนอต่อหวัหนา้ส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดั 

 ขอ้ ๑๐  เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง 
ผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั ทาํหน้าท่ีพิจารณาเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัในสงักดั โดยใหมี้องคป์ระกอบและหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 (๑)  คณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการของขา้ราชการ
พลเรือนสามญัระดบักรม มีหน้าท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกบัผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
ของขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทอาํนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ไปทุกระดบั 
ประกอบดว้ย รองหัวหน้าส่วนราชการผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส่วนราชการเป็นประธานกรรมการ ขา้ราชการพลเรือนสามญัในส่วนราชการนั้นตามท่ีหวัหนา้ 

84 



 
     

๖

ส่วนราชการเห็นสมควร ไม่นอ้ยกวา่ ๔ คน เป็นกรรมการ และให้หวัหนา้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
งานการเจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการเป็นเลขานุการ 

 (๒)  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญัระดบัจงัหวดั มีหน้าท่ีเสนอความเห็นเก่ียวกบัผลการประเมินผล  
การปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ในจังหวดันั้ นๆ ยกเวน้รองผูว้่าราชการจังหวดั ปลัดจังหวดั และผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ประกอบดว้ย รองผูว้่าราชการจงัหวดัผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ ขา้ราชการพลเรือนสามญัในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคในจงัหวดันั้นตามท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควร ไม่นอ้ยกวา่ ๔ คน เป็นกรรมการ 
และใหห้วัหนา้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบงานการเจา้หนา้ท่ีของจงัหวดัเป็นเลขานุการ 

 ขอ้ ๑๑ หลกัเกณฑ์น้ีให้ใชก้บัการประเมินผลการปฏิบติัราชการของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทุกประเภท 

 ขอ้ ๑๒ ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น เน่ืองจากลกัษณะงาน สภาพการปฏิบติัราชการ หรือ 
มีเหตุผลอนัสมควร สํานักงาน ก.พ. อาจร่วมกบัส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดักาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติัราชการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตามท่ีเห็นสมควร 
กไ็ด ้ 

 

**************** 
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แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

 

 

ส่วนท่ี ๑: ข้อมลูของผูร้บัการประเมิน 
 
รอบการประเมนิ   รอบที ่๑      ๑ ตุลาคม       ถงึ ๓๑ มนีาคม 
     รอบที ่๒      ๑ เมษายน       ถงึ ๓๐ กนัยายน 
 
ชื่อผูร้บัการประเมนิ (นาย/นาง/นางสาว) 
 
ตาํแหน่ง      ประเภทตําแหน่ง 
ระดบัตําแหน่ง     สงักดั 
 
ชื่อผูป้ระเมนิ (นาย/นาง/นางสาว)  
ตําแหน่ง 
  

 

คาํชีแ้จง 
แบบสรปุการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการน้ีมดีว้ยกนั ๓ หน้า ประกอบดว้ย 
สว่นที ่๑:  ขอ้มลูของผูร้บัการประเมนิ เพือ่ระบุรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัการประเมนิ 
สว่นที ่๒:  สรปุผลการประเมนิ ใชเ้พือ่กรอกคา่คะแนนการประเมนิในองคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน องคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ และ

น้ําหนกัของทัง้สององคป์ระกอบ ในแบบสรปุสว่นที ่๒ น้ี ยงัใชส้าํหรบัคาํนวณคะแนนผลการปฏบิตัริาชการรวมดว้ย 
- สาํหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสมัฤทธิข์องงาน ใหนํ้ามาจากแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน โดยใหแ้นบทา้ยแบบสรปุฉบบัน้ี 
- สาํหรบัคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ ใหนํ้ามาจากแบบประเมนิสมรรถนะ โดยใหแ้นบทา้ยแบบสรปุฉบบัน้ี  

สว่นที ่๓:  แผนพฒันาการปฏบิตัริาชการรายบุคคล ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิรว่มกนัจดัทาํแผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการ 
สว่นที ่๔ การรบัทราบผลการประเมนิ ผูร้บัการประเมนิลงนามรบัทราบผลการประเมนิ  
สว่นที ่๕: ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปกลัน่กรองผลการประเมนิ แผนพฒันาผลการปฏบิตัริาชการ และใหค้วามเหน็ 

 

คาํวา่ “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป” สาํหรบัผูป้ระเมนิตามขอ้ ๒ (๙) หมายถงึ หวัหน้าสว่นราชการประจาํจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของผูร้บัการประเมนิ 
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ส่วนท่ี ๒: การสรปุผลการประเมิน 

องคป์ระกอบการประเมนิ คะแนน (ก) น้ําหนกั (ข) รวมคะแนน (ก)x(ข) 

องคป์ระกอบที ่๑: ผลสมัฤทธิข์องงาน    

องคป์ระกอบที ่๒: พฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ (สมรรถนะ)    

องคป์ระกอบอื่น (ถา้ม)ี    

รวม ๑๐๐%  

 
ระดบัผลการประเมนิ 

     ดเีดน่ 
     ดมีาก 
     ด ี 
     พอใช ้
     ตอ้งปรบัปรงุ 

 
ส่วนท่ี ๓: แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบคุคล 

ความรู/้ ทกัษะ/ สมรรถนะ  

ทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา 

วธิกีารพฒันา ชว่งเวลาทีต่อ้งการ

การพฒันา 
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ส่วนท่ี ๔: การรบัทราบผลการประเมิน 

ผูร้บัการประเมิน: 

  ไดร้บัทราบผลการประเมนิและแผนพฒันาการปฏบิตัริาชการ
รายบุคคลแลว้ 

 

 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตาํแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 
 

ผูป้ระเมิน: 

  ไดแ้จง้ผลการประเมนิและผูร้บัการประเมนิไดล้งนามรบัทราบ 
 ไดแ้จง้ผลการประเมนิเมือ่วนัที…่…..………………………… 

แต่ผูร้บัการประเมนิไมล่งนามรบัทราบ  
โดยม…ี………………….………………………… เป็นพยาน 

 
ลงชื่อ : ……………………………พยาน 
ตาํแหน่ง : ………….…………….. 
วนัที ่: ……………………….……. 

 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตาํแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๕: ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 
 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป:  

   เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 
  มคีวามเหน็ต่าง ดงัน้ี 

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

 
 
 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตาํแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปอีกชัน้หน่ึง (ถา้มี) :  

   เหน็ดว้ยกบัผลการประเมนิ 
  มคีวามเหน็ต่าง ดงัน้ี 

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
 ………………………………………… 

 
 
 
 
ลงชื่อ : ………………………. 
 
ตาํแหน่ง : ………….……….. 
 
วนัที ่: ……………………….. 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหน่ึง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่น้ัน ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ ง ข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มข้ันตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้ง น้ี  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งน้ีใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งน้ี 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งน้ีใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งน้ี 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

 
 
ภายในวันที่  10  มีนาคม 2562  

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1/1) (เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าช่วยปฏิบัติราชการ    
ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 1/3) (เอกสารหมายเลข 1/4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่       
1 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1/5) (เอกสารหมายเลข 1/6) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. กรอกข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ต าแหน่ง      
รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
ทาง www.techno.bopp.go.th/obec_salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้อง
ไปยัง สพฐ. 

- สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 1/9)     
ไปยัง สพฐ. 

ภายในวันที่  29  มีนาคม 2562 
- สพฐ.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพฐ. แจ้งการจัดสรรวงเงิน   

ให้ทุก สพท.ทราบ 

ภายในวันที่  4  เมษายน 2562 
- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. /      

ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 1/7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1/8)  

ภายในวันที่  5  เมษายน 2562 
-      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน         

         ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ 

ภายในวันที่  11  เมษายน 2562 
- สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
- สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าต่อ 

สพท./สศศ. 

ภายในวันที่  18  เมษายน 2562 
- สพท. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจ าใน สพท. และ       

ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. 
 
                /ภายในวันที่... 
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ภายในวันที่  19  เมษายน 2562 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ าในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ. 

ภายในวันที่  24  เมษายน 2562 
- สพท./สศศ. น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./      

อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี 
- ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด 
- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
ตามมาตรา 38 ค. (2) /เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 เมษายน 25 62         
(เอกสารหมายเลข 1/10) (เอกสารหมายเลข 1/11) และ (เอกสารหมายเลข 1/12) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, 
ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ 
และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. ทางเว็บไซต์ และ
จัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ. 

ภายในวันที่  26  เมษายน 2562 
- สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด          

เพ่ือสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- จ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 

หมายเหตุ  ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผล      
การปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ 

 

 

 

***ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
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  4.11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ครั้งที่  1  (1 เมษายน  2565)  
    

   กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรา  53  มาตรา 72  และมาตรา  73  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขัน้สูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง พ.ศ.2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่า หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.
2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที ่สุด ที ่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที ่ 22 
พฤษภาคม 2558 เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2558 

5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3  เมษายน  
พ.ศ. 2560 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที ่ศธ0206.7/ว15 ลงวันที ่ 27 กันยายน 
2561 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2561 

7. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวน
ครั้งการลาและการมาทำงานสาย 

8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04009/ว627 ลงวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื ่อง ประกาศแนว
ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 

9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562เรื ่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื ่อน
เงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
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11. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที ่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที ่ 3 กันยายน 
2564เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
04009/ว1075 ลงวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2565เรื่อง ซักซ้อมการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1      
(1 เมษายน 2565) 

13. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.7/ว8  ลงวันที่ 16มีนาคม 2565 
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การ
ลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019( COVID - 19 ) 
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หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ ที่ถือปฏิบัติ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชอนแก่นเขต 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ประกอบด้วย 
 

ที ่   เรื่อง        หน้า 
1. ประกาศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 1 
ทางการศึกษา  สังกัด  สพฐ. พ.ศ. 2562 
2.  ประกาศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เรื่อง  หลักเกณฑ 27 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เรื่องหลักเกณฑ์การ 32 
บริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่  1                                               
(1 เมษายน  2565) 
4. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1    38 
เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
5.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   44 
เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565) กลุ่มที่  1 (1) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ 
ข้าราชการสายงานการสอน 
6.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   49 
เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565) กลุ่มที่  1 (2) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา 
7.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   50 
เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2565) กลุ่มที่ 2  ข้าราชการอันดับ คศ. 4- คศ. 5 
8.  คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ที่  219/2565    52 
เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค (2)  ได้รับการเลื่อนเงินเดือนและหรือค่าตอบแทนพิเศษ 
8.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   53 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินดีเด่น  และดีมาก  ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตร 38 ค (2) 
9. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1   53 
เรื่อง  ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38  ค (2) ครั้งที่  1 (1 เมษายน 2565) 
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 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ / ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

 
 
ภายในวันที่  10  มีนาคม 2562  

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าที่ไปช่วยปฏิบัติ
ราชการที่ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1/1) (เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าช่วยปฏิบัติราชการ    
ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 1/3) (เอกสารหมายเลข 1/4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 

- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่       
1 มีนาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 1/5) (เอกสารหมายเลข 1/6) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. กรอกข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ต าแหน่ง      
รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
ทาง www.techno.bopp.go.th/obec_salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้อง
ไปยัง สพฐ. 

- สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สพท./ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 1/9)     
ไปยัง สพฐ. 

ภายในวันที่  29  มีนาคม 2562 
- สพฐ.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพฐ. แจ้งการจัดสรรวงเงิน   

ให้ทุก สพท.ทราบ 

ภายในวันที่  4  เมษายน 2562 
- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สพท. ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ผอ.สพท. /      

ผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 1/7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา (เอกสารหมายเลข 1/8)  

ภายในวันที่  5  เมษายน 2562 
-      สพท. โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน         

         ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทราบ 

ภายในวันที่  11  เมษายน 2562 
- สถานศึกษาจัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
- สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าต่อ 

สพท./สศศ. 

ภายในวันที่  18  เมษายน 2562 
- สพท. จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นลูกจ้างประจ าใน สพท. และ       

ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. 
 
                /ภายในวันที่... 
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ภายในวันที่  19  เมษายน 2562 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ าในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในสังกัด สศศ. พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจ าในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ. 

ภายในวันที่  24  เมษายน 2562 
- สพท./สศศ. น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./      

อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี 
- ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/

ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด 
- สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) บัญชีแสดงการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
ตามมาตรา 38 ค. (2) /เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 เมษายน 25 62         
(เอกสารหมายเลข 1/10) (เอกสารหมายเลข 1/11) และ (เอกสารหมายเลข 1/12) ไปยัง สพฐ. 

- สพท./สศศ. กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, 
ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ 
และ ผอ.สถานศึกษา) ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. ทางเว็บไซต์ และ
จัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ. 

ภายในวันที่  26  เมษายน 2562 
- สพฐ. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด          

เพ่ือสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- จ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

 

หมายเหตุ  ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่ช่วยปฏิบัติราชการที่ ศธจ./ศธภ. ให้ สพท.รอผลการประเมินผล      
การปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน จึงจะออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ 

 

 

 

***ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พ.ศ. 2561 

------------------------------ 
ตามท่ี ก.ค.ศ.มีมติให้น าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาใช้บังคับ         

กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)              
ในส่วนของการก าหนดระดับ ต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง โดยอนุโลมตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 เพ่ือถือปฏิบัตินั้น 

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามมาตรา 72 และมาตรา 73  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 (ฉบับที่ 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38  ค.(2) เพ่ือให้
สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดรับกับระบบเงินเดือนและเกิดประสิทธิผลทั้งด้านการก ากับติดตามและการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ในคราว
ประชุมครั้งที่  3 /2561  วันที่   21  มีนาคม  2561 จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1”
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง  
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
      ข้อ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตามประกาศนี้ให้ใช้ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561          
เป็นต้นไป 
      ข้อ 3 ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นดังนี้ 
   (1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หรือผู้ 
ได้รับมอบหมาย ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
            (2)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษา 
 

                                        /(2) ผู้อ านวยการ 
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         ข้อ 4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการ ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป  

                        รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
           ข้อ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีองค์ประกอบในการประเมิน จ านวน 2  

องค์ประกอบได้แก่  
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีสัดส่วนร้อยละ 80 ให้ประเมินจาก ปริมาณงาน หรือคุณภาพ 

ผลงาน หรือความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ ทรัพยากร  
โดยให้ก าหนดตัวชี้วัด ระหว่าง 4-7 ตัวชีว้ัด และแต่ละตัวชี้วัดให้มีค่าน้ าหนักไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 และน้ าหนัก
ของตัวชี้วัดรวมกันเท่ากับร้อยละ 100  
             (2) และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  มีสัดส่วนร้อยละ 20 ประเมินจาก 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะ ดังนี้  
     (2.1)  สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. ก าหนด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

                      1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
                                2) บริการที่ดี  
                                3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
                                4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
                                5) การท างานเป็นทีม  
                    (2.2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับประเภท  
                                 ต าแหน่งและสายงาน  ได้แก่  สมรรถนะประจ าสายงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป ทุกระดับต าแหน่ง 

    1)   การคิดวิเคราะห์          
    2)   การมองภาพองค์รวม  
    3)   การด าเนินการเชิงรุก  
    4)   การสืบเสาะหาข้อมูล  
    5)   การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
    6)   ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
    7)   ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
    8)   ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม                                                   

                             สมรรถนะประจ าสายงาน ต าแหน่งประเภทวิชาการสายงานนิติการทุกระดับ 
    1)   การคิดวิเคราะห์        
    2)   การมองภาพองค์รวม  
    3)   การสืบเสาะหาข้อมูล   
    4)   การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
 
 
 
        /สมรรถนะ 
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                           สมรรถนะประจ าสายงาน ต าแหน่งประเภทสายงานตรวจสอบภายในทุกระดับ         

1) การคิดวิเคราะห์   
2) การบริหารความเสี่ยง  
3) การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
4) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
5) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

   ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50  

 ข้อ 6   ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ผู้ประเมินและผู้รับการ 
ประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะให้ประเมินตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.ก าหนด 
    ข้อ 7  ในแต่ละรอบการประเมินแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก 
ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง แต่ละระดับมีช่วงคะแนนผลการประเมินดังนี้  

(1) ระดับดีเด่น         คะแนนร้อยละ      90    ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก คะแนนร้อยละ    80-89  

             (3) ระดับด ี  คะแนนร้อยละ   70-79  
             (4) ระดับพอใช้         คะแนนร้อยละ   60-69   

                                   (5) ต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60 (ไม่เลื่อนเงินเดือน) 
ทั้งนี้ การเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.พ. ว่าด้วยการ 

เลื่อนเงินเดือนโดยอนุโลม ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2550 และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                 

ข้อ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานและให้เป็นไปตามแบบ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก าหนด ส่วนแบบสรุป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบที่ ก.พ. ก าหนด 
   แบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีจ านวน 3 แบบ ได้แก่ 
       (1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
       (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน   
       (3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
            โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 
    ข้อ 9 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ จะน าไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง  
การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการพัฒนาและเพ่ิมพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วยก็ได้ 
 
 
 
          /ข้อ 10 ให้กลุ่ม 
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  ข้อ 10 ให้กลุ่ม/หน่วย จัดเก็บส าเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  และหลักฐานแสดง
ความส าเร็จ  ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมินไว้ที่กลุ่ม/หน่วย 
ที่ผู้รับการประเมินสังกัดอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับให้กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดเก็บไว้
ในแฟ้มประวัติข้าราชการหรือจัดเก็บไว้ในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม 

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ งบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนตามมาตรา  38 ค . (2 )  ให้ ด า เนิ นการตามวิ ธี ก ารดั งต่ อ ไปนี้  
         (1)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดดัชนีชี้วัด น้ าหนักตัวชี้วัดหรือ   
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับลักษณะงาน ตามแนวทางการ ก าหนด 
ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน   และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน  ก.พ.  ก าหนด 
     (2)  ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมิน ตามข้อ  3 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศนี้  และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับ ผู้รับ 
การประเมิน 
      (3)  ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 3  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้รับการ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  พัฒนาเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน   และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และ 
เมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
     (4)  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1/หรือสถานศึกษาแล้วแต่กรณี แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็น
รายบุคคลโดยให้ผู้รับการประเมิน ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินให้ ข้าราชการอย่างน้อยหนึ่งคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 /หรือสถานศึกษานั้น ลงลายมือชื่อ เป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
                                 (5)  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /หรือสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี ประกาศราย   ชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ
โดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการ     ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป      
ให้ดียิ่งขึ้น 
     ข้อ 12 เพ่ือให้มีกลไกลสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /หรือสถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด ก่อนน าเสนอ อกศจ.และ กศจ.ขอนแก่น  ให้ความเห็นชอบในการเลื่อนเงินเดือน 
                     - คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นรองประธานกรรมการ  ข้าราชการครูและบุคลากร  
 ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นสมควร  
ไม่น้อยกว่า  4  คน เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

                                                                                                   /ข้อ 13                 
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                     ข้อ 13 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
                   

          ประกาศ ณ วันที่   22   มีนาคม   พ.ศ.  2561 
 
                                        

         (นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2565) 
................................ 

 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่  27 มีนาคม 2561                        
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2561 หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และค าสั่งส านักงานเขต            
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ที่ 120/2565 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง             
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนวปฏิบัติ                       
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เพ่ือให้การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ได้ก าหนด    
ไว้ในคู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้อ 2.2 การบริหารวงเงินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ยึดหลักความเท่าเทียม และประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมติคณะ
กรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จึงขอ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดการบริหารวงเงินและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีแนวทาง            
ในการจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้  

การจัดสรรวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรวงเงินจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565  เพ่ือใช้ในการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน   
โดยมีแนวทางการจัดสรร เป็นดังนี้  
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กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย , คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 แยกวงเงินการเลื่อน             
             ของเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามกลุ่มสายงาน  คือ 
             กลุ่มท่ี 1)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน พิจารณาจัดสรร         

                เป็น  3 ส่วน   
   ส่วนที่ 1 จัดสรรให้ทุกโรงเรียนเท่าเทียมกัน  ในอัตราร้อยละ 2.97                                                      
   ส่วนที่ 2 จัดสรรในภาพรวมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในอัตราร้อยละ  0.01                  

             ส่วนที่ 3 จัดสรรในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
    กันไว้เพ่ือการบริหารในอัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนเงินเดือน      

                         ของทุกโรงเรียน  
            กลุ่มท่ี 2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และ 
                        ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดสรรตามวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวม ณ วันที่              
                        1 มีนาคม 2565  
กลุ่มที่ 2  ข้าราชการอันดับ คศ.4 – 5 ตามกลุ่มสายงาน คือ  

             กลุ่มท่ี 1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
             กลุ่มท่ี 2) รองผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จดัสรรตามวงเงินร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1  มีนาคม 2565  

 

 ทั้งนี้ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ  
ต าแหน่งก่อน หากวงเงินของแต่ละต าแหน่งเหลือสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอ่ืนได้   และหากมีวงเงินคงเหลือ
เ พ่ิมเติมภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าวแล้ว หรือวงเงินการเลื่อนคงเหลือเ พ่ิมเติมด้วย เหตุ อ่ืนใด                           
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนตามที่เห็นสมควร ต่อไป                                           

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   22  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
  

         (นายอารยันต์  แสงนิกุล) 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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แนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                      

เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ฉบับลงวันที ่22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ) 

-------------------------------------------------- 
ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  

และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 ) ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม
2565  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการ
จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จึงให้ด าเนินการดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแบบ    

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว  23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564                       
และ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ 8 ลงวันที่ 16  มีนาคม 2565 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)  และสรุปผลการประเมินตามผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ดีเด่น              (รอ้ยละ   90.00  ขึ้นไป) 
ดีมาก           (รอ้ยละ    80.00  –    89.99) 
ดี             (ร้อยละ    70.00  –    79.99) 
พอใช้              (ร้อยละ    60.00  –    69.99) 
ปรับปรุง          (ร้อยละ   59.99      ลงมา)   ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการ ครู                  
และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน ท าหน้าที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

3. บริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน  2564                
ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
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 3.1. ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
 3.2. หนว่ยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
 3.3. ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     3.4  ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

      3.5 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 
              -   ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน          
                           -   ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
         -   ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ ด้านอื่น ๆ   
        -    ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  หรือ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ,                            
ผลการประเมินตนเอง SAR 
                           -   ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

           - ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขต                      
พ้ืนที่การศึกษา  

4.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และ 

ก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อน ในแต่ละกลุ่มอันดับเงินเดือน           
ตามตารางฐานเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้                                                          

4.1 ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ 
อันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ
ต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับ
เงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 

4.2 มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในร้อยละที่เท่ากัน 
  4.3. การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6  
ของฐานค านวณเฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

4.4  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมา คือปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า            
3 เดือน 15 วัน แต่ต้องเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ             
เฉพาะราย  ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  

          4.5 พิจารณาฐานการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                       
ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
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         4.6 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติ

ราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
          4.7  น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
สายงานการสอนมาประกอบการพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล โดยค านึงถึง                           
(1) ระดับผลการประเมิน (2) ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 

4.8  ค านวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจากโปรแกรมการค านวณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก าหนดเท่านั้น 
           4.9 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563                 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ข้อ 2.3 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในครั้งใดแล้ว จะได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4                     
แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป
อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น ตาม ข้อ 2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงนิเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
             5. การพิจารณาร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา หากเกินกวา่ร้อยละ 3.80  ให้คณะกรรมการข้างต้น ชี้แจงเหตุผลที่แสดงถึงผลงาน ตามประกาศ
พร้อมหลักฐานประกอบการชี้แจงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ อกศจ./กศจ. 
ตามล าดับต่อไป เพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งหมด ยึดหลัก                          
ความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงก าหนดแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับผลการประเมิน ดังตัวอย่างที่แนบ  

แนวคดิการก าหนดรอ้ยละทีใ่ชเ้ลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
 

ระดับ (1) ร้อยละ (2) ร้อยละ (3) ร้อยละ (4) ร้อยละ (5) ร้อยละ (6) ร้อยละ   
รร.ขนาดเล็ก 

ดีเด่น 3.60 - 3.80 3.50 – 3.69 3.40 – 3.59 3.30 – 3.49 3.20 – 3.39 2.90 – 3.09 

ดีมาก 3.40 – 3.59 3.30 – 3.49 3.20 – 3.39 3.10 -3.29 3.00 – 3.19 2.70 – 2.89 

ดี 3.20 – 3.39 3.10 – 3.29 3.00 – 3.19 2.90 – 3.09 2.80 – 2.99 2.50 – 2.69 

พอใช้ 3.00 -  3.19 2.90 - 3.09 2.80 - 2.99 2.70 - 2.89 2.60 – 2.79 2.30– 2.49 

ปรับปรุง ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน 
 
หมายเหตุ  ช่วงห่างระหว่าง    พอใช้           ดี         ดีมาก        ดีเด่น                                                                      
                                  ควรจะอยู่ระหว่าง  0.20 และ 0.30 

------------------------------------ 
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