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ปฏิทินการปฏิบัติงานการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ  

ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561)  
-----------------------------------------------------------------------  

ภายในวันท่ี  3  มีนาคม   
-  สพท. จัดส)งบัญชีรายชื่อข�าราชการท่ีไปช)วยราชการทาง สพฐ. (เอกสารหมายเลข1/1)  ไปยัง สพฐ 
-  สพท. จัดส)งบัญชีรายชื่อข�าราชการท่ีไปช)วยราชการต)าง สพท. (เอกสารหมายเลข1/2)  ไปยัง สพท.       
   ท่ีเก่ียวข�อง 
-  สพท. จัดส)งบัญชีรายชื่อข�าราชการกลุ)มท่ี 2 (อันดับ คศ.4) ไปยัง สพฐ. 
-  สพท. จัดส)งบัญชีแสดงจํานวนข�าราชการ ท่ีมีตัวอยู)จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม (เอกสารหมายเลข 2/1)    
   ไปยัง สพฐ.  

ภายในวันท่ี  6  มีนาคม  (อาจเปลี่ยนแปลง ตาม ศธจ.) 
-  สพท. นําเสนอจํานวนข�าราชการมีตัว ณ วันท่ี 1 มี.ค. เพ่ือจัดสรรโควตา ต)อ อกศจ.ราชบุรี 

ภายในวันท่ี  15  มีนาคม  (อาจเปลี่ยนแปลง ตาม ศธจ.) 
-  อกศจ.ราชบุรี นําเสนอจํานวนข�าราชการมีตัว ณ วันท่ี 1 มี.ค. เพ่ือจัดสรรโควตา ต)อ กศจ.ราชบุรี 

ภายในวันท่ี  19  มีนาคม  
-  สพท. แจ�งการจัดสรรโควตาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 1 (1 เมษายน) ไปยังโรงเรียน  

ภายในวันท่ี  20 มีนาคม  
-  คณะกรรมการท่ีผู�บังคับบัญชาแต)งต้ัง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
   ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน) ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
  ของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง   
  ต้ังแต)วันท่ี  1 ต.ค.60 – 20 มี.ค.61 และนําผลการปฏิบัติงานท่ีจะเกิดข้ึน จากวันท่ี 21 มี.ค.61  
  ถึง วันท่ี 31 มี.ค.61 มาประกอบการประเมินด�วย เพ่ือให�การเบิกจ)ายเงินเดือนให�กับข�าราชการ   
  สามารถดําเนินการไปได�ด�วยความเรียบร�อยและทันเวลา 

ภายในวันท่ี  23  มีนาคม 
-  สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียด เสนอขอเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ ต)อคณะกรรมการ            
  ระดับสถานศึกษา 

-  สถานศึกษารายงานผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ ต)อ สพท.  

ภายในวันท่ี  3  เมษายน 
-  คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณากลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของ  
   สถานศึกษาและของ สพท. 

ภายในวันท่ี  3 - 12  เมษายน (อาจเปลี่ยนแปลง ตาม ศธจ.) 
-  สพท. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการต)อ อกศจ.ราชบุรี  
-  สพท. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการต)อ กศจ.ราชบุรี   

ภายในวันท่ี  20  เมษายน   
-   สพท.จัดทํารายละเอียดคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข�าราชการ เสนอผู�มีอํานาจออกคําสั่ง และแจ�งผลการ

     พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
--------------------------------------------------- 
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แนวทางในการจัดสรรโควตา 

 
  1.  จัดสรรให�แต)ละโรงเรียน/หน)วยงานตามโควตาตัวเต็มก)อน ในอัตราร�อยละ 15    
ของจํานวนข�าราชการท่ีมีตัวอยู)จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม      
  2.  จัดสรรให�โรงเรียน/หน)วยงานท่ีมีเศษเหลือต้ังแต) 0.80 ข้ึนไป 1 คน     
  3.  โควตาท่ีเหลืออยู)พิจารณาจัดสรรให�โรงเรียน/หน)วยงานต)างๆ เพ่ิมเติม โดยคิดจากจํานวน 
ข�าราชการแยกเปDนแต)ละเครือข)าย แล�วจัดสรรคืนให�เครือข)าย ร�อยละ 50  ของโควตาท่ีเครือข)ายได�รับ 
  4.  ในส)วนโควตาท่ีเหลือจากการจัดสรรคืนเครือข)ายแล�ว ให� สพท.พิจารณาจัดสรรให�กับโรงเรียน/
หน)วยงาน จากบัญชีรายชื่อท่ีเสนอขอสํารอง (บัญชีรายชื่อข�าราชการท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด)น) ผ)านเครือข)าย  
ท้ังนี้ การเสนอขอสํารองให�แต)ละเครือข)ายเสนอขอได�โดยไม)ต�องเรียงลําดับ        
  5.  การพิจารณาโควตาท่ีเหลือ ให� สพท. พิจารณาให�กับบัญชีสํารองสําหรับผู�ท่ีมีผลงาน           
การปฏิบัติงานดีเด)นและขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธE ของ สพฐ. หรือ สพท. หรือนโยบายเก่ียวกับการแก�ไขปFญหา
ยาเสพติด  โดยใช�เกณฑEพิจารณาประกอบด�วย     

1)  ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (ระดับเหรียญทอง)  
2) โรงเรียนหรือนักเรียนได�รับรางวัลพระราชทาน   
3) ผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6/ม.3 , NT , LAS  
4) การอ)านออกเขียนได�  
5) รางวัลอ่ืนๆ ในระดับชาติ   
6) ประธานศูนยEเครือข)ายท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี   
7) การให�ความร)วมมือกับส)วนรวม  
8) โรงเรียนห)างไกลกันดาร/พ้ืนท่ีพิเศษ  

 
------------------------------------------------------- 
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แนวทางการดําเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือนข�าราชการครู ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน) 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
------------------------- 

1.  การเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการให�ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด)วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว2344 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551 โดยให�การเลื่อนข้ันเงินเดือนและ
ค)าจ�าง ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561) ของข�าราชการครู และลูกจ�างประจํา ยังคงให�ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดิม 
โดยกําหนดให�เล่ือนข้ันเงินเดือนหรือค�าจ�าง 1 ข้ันได�ไม�เกิน 15% ท่ีคํานวณได�จากจํานวนข�าราชการแต)ละกลุ)ม
อันดับหรือลูกจ�างประจําในสังกัด ท่ีมีตัวอยู�จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม โดยรวมข�าราชการท่ีได�รับค)าตอบแทนพิเศษ
ในอัตราร�อยละ 4 ไว�ในโควตานี้ด�วย 
 2.  การกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายให�ถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.  
ท่ี ศธ 04009/ว458 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2553 ดังนี้ 
       2.1  เกณฑ=ท่ีถือว�า “ลาบ�อยครั้ง” 
                   (ก)  ลาเกิน  6  ครั้ง  สําหรับข�าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
                            (ข)  ลาเกิน  8  ครั้ง  สําหรับข�าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงาน 
  สําหรับข�าราชการท่ีลาเกินจํานวนครั้งท่ีกําหนด แต�วันลาไม�เกิน 15 วันทําการและมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด�น  ผู�บังคับบัญชาผู�มีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน อาจพิจารณาผ�อนผันให�เล่ือนข้ันเงินเดือนได� 
และกรณีท่ีลาปDวยจําเปEนต�องเข�าพักรักษาตัวเปEนเวลานานไม�นับสถิติการลาในบัญชีเสนอขอเล่ือนข้ัน 
       2.2  เกณฑEท่ีถือว)า “มาทํางานสายเนือง ๆ” 
                             (ก)  มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง สําหรับข�าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 
                             (ข)  มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับข�าราชการท่ีปฏิบัติราชการในสํานักงาน 

3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครู ให�ถือปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑEและวิธีการประเมินของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/482  ลงวันท่ี 31 มีนาคม 
2551  ซ่ึงกําหนดไว�ดังต)อไปนี้ 

    3.1  ให�ผู�บังคับบัญชา (กรรมการไม)น�อยกว)า 3 คน) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปDนหลัก โดยส)วนราชการหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน       

    3.2  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑEและวิธีการนี้มี 
วัตถุประสงคEเพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาใช�เปDนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
และนําผลการประเมินไปใช�เปDนข�อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต)าง ๆ  

    3.3  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให�ประเมินจาก 
 3.3.1  ผลการปฏิบัติงาน   

                            3.3.2  ความประพฤติในการรักษาวินัย 
 3.3.3  คุณธรรม จริยธรรม 
 3.3.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ 

        3.4  ให�มีการกําหนดข�อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร)วมกันระหว)างผู�ประเมินและ 
ผู�รับการประเมิน เช)น แผนงาน โครงการ หรือผลงานท่ีกําหนดในการมอบหมายงาน เปDนต�น ท้ังนี้ให�พิจารณา    
จากข�อตกลงผลการบริหารงานของสถานศึกษา หรือมาตรฐานคุณภาพงานหรือภาระงานข้ันตํ่าท่ีได�มี  
การจัดทําและกําหนดไว�โดยผู�บริหารสถานศึกษาตามมาตรา 27(4) 
 
           /3.5  ให�ประเมิน... 
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      3.5  ให�ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปWละ 2 ครั้ง ตามรอบปWงบประมาณ คือ 

ครั้งท่ี 1  ระหว)างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปWถัดไป 
ครั้งท่ี 2  ระหว)างวันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปWเดียวกัน 

3.6  การประเมินครั้งท่ี 1 ตามข�อ 3.5  ให�ผู�บังคับบัญชาจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับ 
จากผู�ท่ีมีการประเมินดีเด)น ผลการประเมินเปDนท่ียอมรับได� และผลการประเมินต�องปรับปรุง ไว�ให�ชัดเจนเพ่ือ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และให�จัดทําบัญชีรายชื่อผู�มีผลการประเมินดีเด)น และผลการประเมินเปDนท่ียอมรับได�
ไว�เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ี 2 

3.7  ให�นําระบบเปGดมาใช�ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี  
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว117 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540 ท้ังนี้                
ให�ผู�บังคับบัญชาประกาศรายช่ือผู�ท่ีมีผลการประเมินอยู�ในระดับดีเด�น ในท่ีเปGดเผยให�ข�าราชการได�ทราบ      
โดยท่ัวกัน 

3.8  ให�ผู�บังคับบัญชาแต�งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาการประเมินและรายงานผล 
การพิจารณาพร�อมด�วยข�อมูลต�อผู�บังคับบัญชา เพ่ือเสนอผลการประเมินต�อผู�มีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน 
โดยการพิจารณาให�ยึดหลักคุณธรรม มีความเท่ียงธรรม เปGดเผย โปร�งใส 

3.9  ให�นําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข�าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไปใช�ในการพิจาณาให�เงินรางวัลประจําปW หากมีการคิดให�เงินรางวัล 
                      3.10  เม่ือเสร็จส้ินการประเมินผลการปฏิบัติงานแต�ละครั้งแล�ว ผู�บังคับบัญชาควรนําผล 
การประเมินไปใช�ประกอบการให�คําปรึกษาแนะนําแก�ผู�รบัการประเมิน เพ่ือให�มีการแก�ไขปรับปรุง            
การปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผู�รับการประเมินให�มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีดีย่ิงข้ึน 
       3.11  ให�โรงเรียนจัดเก็บผลการประเมินเพ่ือนําไปใช�ตามวัตถุประสงคEท่ีกําหนดไว�ต)อไป เช)น   
ผลการประเมินครั้งท่ี 1 เก็บไว�ท่ีผู�บังคับบัญชา ผลการประเมินครั้งท่ี 2 ภายหลังจากการให�คําปรึกษาแนะนํา      
แก)ผู�รับการประเมินแล�ว ให�เก็บสรุปผลการประเมินไว�ในแฟYมท่ีโรงเรียน 
  4.  การแต�งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ให�แต�งตั้งดังนี้ 
                     สถานศึกษา ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาแต�งตั้งคณะกรรมการไม�น�อยกว�า 3 คน            
โดยคณะกรรมการมีหน�าท่ีดังต�อไปนี้ 

(ก)  ตรวจสอบคุณสมบัติข�าราชการท่ีผู�บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให�เปEนไปตามหลักเกณฑ=ท่ีองค=กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด 

(ข)  พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับข�อมูลการลา พฤติกรรม 
การมาทํางานสาย ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
และข�อควรพิจารณาอ่ืนของผู�นั้น  แล�วรายงานผลการพิจารณาต�อผู�บังคับบัญชา 

5.  ข้ันตอนการดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ 
5.1  ให�ผู�บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข�าราชการ 

แล�วนําเสนอต)อคณะกรรมการ 
5.2  การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 

-  สถานศึกษา นําผลการประเมินของผู�บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ 
ระดับสถานศึกษา 
 
 
           /-  คณะกรรมการ... 
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   -  คณะกรรมการระดับสถานศึกษา พิจารณาผลการประเมินของผู�บังคับบัญชา      
ตามท่ีสถานศึกษาเสนอ แล�วรายงานผลให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาทราบ 
   -  สถานศึกษาจัดทําบัญชีเสนอขอเล่ือนข้ันตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ     
ส�ง สพท. พร�อมด�วยรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง    

-  สพท. นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเสนอ 
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

-  สพท. นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เสนอขอความเห็นชอบต�อ อกศจ.ราชบุรี 

-  อกศจ.ราชบุรี นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เสนอขอความเห็นชอบต�อ กศจ.ราชบุรี 

5.3  การเสนอผู�มีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-  สพท. นําผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการในสังกัด ซ่ึง กศจ.ราชบุรี           

ให�ความเห็นชอบแล�ว เสนอผู�มีอํานาจฯ สั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
5.4  การไม�เล่ือนข้ันเงินเดือนให�แก�ข�าราชการรายใด ให�ผู�บังคับบัญชาช้ีแจงเหตุผล 

ให�ข�าราชการรายนั้นทราบ และให�คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน        
การไม�เล่ือนข้ันเงินเดือนข�าราชการรายนั้นโดยละเอียด เพ่ือปPองกันการร�องทุกข=ในภายหลัง  
 
 

****************************** 
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แนวปฏิบัติเพ่ิมเติม ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1.  การนับจํานวนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ�างประจํา ให�ปฏิบัติตาม   
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข�าราชการ 
พ.ศ.2551 ข�อ 8.2 (ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด)วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 2344 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2551)  โดยให�ยกเว�นกรณีดังต)อไปนี้ 
   1.1  การโอน/ย�าย ระหว)างหน)วยงานในสังกัด สพฐ. หากมีคําสั่งรับโอน/ย�าย ก)อนหรือ     
ในวันท่ี 1 มีนาคม 2560  ให�นับตัวอยู)ท่ีหน)วยงานท่ีรับโอนหรือย�าย 
   1.2  การรับโอนจากหน)วยงานต)างสังกัด และมีคําสั่งรับโอนก)อนการเลื่อนเงินเดือน            
แต)ข�าราชการดังกล)าวยังไม)มาปฏิบัติหน�าท่ี หน)วยงานท่ีรับโอนถือว)าเปDนหน)วยงานต�นสังกัดจะต�องเปDนผู�พิจารณา
เลื่อนเงินเดือนและออกคําสั่งให� ถึงแม�จะไม)ได�นับมีตัวก็ตาม 
   1.3  การช)วยราชการ ให�นับมีตัวในหน)วยงานท่ีช)วยปฏิบัติราชการ ยกเว�นกรณีท่ีมีการ     
สั่งการให�กลับไปปฏิบัติหน�าท่ีในหน)วยงานต�นสังกัด ก)อนหรือในวันท่ี 1 มีนาคม ให�นับมีตัวท่ีหน)วยงานต�นสังกัด 

2. การเลื่อนข้ันเงินเดือนและค)าจ�าง ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2561) ให�แก)ข�าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา/ลูกจ�างประจํา ให�เลื่อน 1 ข้ัน ได�ไม)เกินโควตา 15% ของจํานวนข�าราชการฯ /ลูกจ�างประจําท่ีมีตัว   
อยู)จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2561 เฉพาะจํานวนเต็ม สําหรับผู�ท่ีได�ค)าตอบแทนพิเศษร�อยละ 4 (1 ข้ัน) ให�รวมอยู)   
ในโควตานี้ด�วย 

3. การจัดสรรโควตาและวงเงินเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา/ลูกจ�างประจํา นอกจากจะต�องดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง  แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ข�อ 8.5 แล�ว ให�คํานึงถึง 
   -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปWท่ี 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปWท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปWท่ี 6 รวมท้ังผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปWท่ี 3     
รวมท้ังผลการสอบปลายภาคและปลายปW 
   -  ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 
   -  ผลการประกวดรางวัลหน)วยงานและผู�มีผลงานดีเด)นประสบผลสําเร็จเปDนท่ีประจักษE   
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค)า  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) 
   -  การเปDนเจ�าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
   -  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
   -  ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
           /4.  ข�าราชการ.. 
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4. ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอัตราเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือน     
ของตําแหน�งและวิทยฐานะ (เต็มข้ัน) ในอันดับ คศ.2, คศ.3 หรือ คศ.4 อยู�ก�อนวันท่ีจะได�รับการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน จะมีคําส่ังปรับให�รับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงข้ึน 1 อันดับ ก�อนการเล่ือนข้ันเงินเดือน เช�น เงินเดือน
เต็มข้ันในอันดับ คศ.2 ให�ได�รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3   

5. เพ่ือให�ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ�างประจํา ท่ีไปช)วยราชการระหว)าง สพท.  
สพฐ. หรือต)างสังกัด  ให� สพท.ต�นสังกัดดําเนินการสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนคนละ0.5 ข้ันไปก)อน  เม่ือได�รับการแจ�งผล
การพิจารณาจากหน)วยงานท่ีเก่ียวข�องแล�วจึงดําเนินการแก�ไขคําสั่งตามผลการพิจารณาต)อไป 

6.  สําหรับพนักงานราชการจะได�รับการพิจารณาเลื่อนค)าตอบแทนประจําปW ปWละหนึ่งครั้ง           
ในวันท่ี 1 ต.ค.61 โดยกําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการปWละ 2  ครั้ง   
ครั้งท่ี 1 ช)วงระหว)างวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 และครั้งท่ี 2 ช)วงระหว)างวันท่ี 1 เมษายน 2561 – 
30 กันยายน 2561 โดยนําผลคะแนนท้ังสองครั้งมารวมกันแล�วหารด�วย 2 เพ่ือหาค)าคะแนนในการพิจารณาเลื่อน
ค)าตอบแทนประจําปWให�แก)พนักงานราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเปDนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 
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