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แนวทางและวิธีการ

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

๓

คานา
คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ยกเว้นตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค (2)
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 1 ต่อไป
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561)
หลักเกณฑ์
1.
2.
3.
4.

กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2550
ใช้อัตรำเงินเดือนแบบช่วงตำมบัญชีขั้นต่ำขั้นสูง ตำมบัญชีแนบท้ำยพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะฯ
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2558)
5. ใช้วงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 3 จำกฐำนเงินเดือนรวมของข้ำรำชกำรที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1
มีนำคม และ วันที่ 1 กันยำยน ของปีเดียวกัน
6. กำรเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนให้เลื่อนได้ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำรคำนวณสำหรับบุคคลนั้นๆ
7. กำรเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง แต่ละคนเลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
8. ผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ/กำรเลื่อนเงินเดือน ให้คำนวณจำกฐำนในกำรคำนวณของอันดับเงินเดือน
ของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
9. ก.ค.ศ.กำหนดค่ำกลำง, ฐำนในกำรคำนวณ และช่วงเงินเดือน แจ้งส่วนรำชกำร (ว 5)
10. กำรบริหำรวงเงิน จะใช้วิธีหำรเฉลี่ยเท่ำกันทุกคนมิได้
11. แจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง แต่ละคน ทรำบเป็นข้อมูลเฉพำะบุคคล ดังนี้
- อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน
- ฐำนในกำรคำนวณ
- จำนวนที่ได้เลื่อน
- เงินเดือนที่พึงได้รับ
12. ส่วนรำชกำรจะต้องประกำศอัตรำร้อยละของฐำนในกำรคำนวณที่ใช้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับให้ทรำบโดยทั่วกัน

คาสาคัญที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บังคับบัญชำ คือ หัวหน้ำส่วนรำชกำร (หมำยถึง ผอ.สพท./ผอ.สถำนศึกษำ)
2. ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน หมำยควำมว่ำ ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 (คสช.19/2560)
3. คณะกรรมกำร หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรที่ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนและควำม
ประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
4. กศจ. หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดและหมำยควำมรวมถึง อ.ก.ค.ศ.ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
5. ค่ำกลำง หมำยควำมว่ำ ผลรวมของเงินเดือนต่ำสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับตำมที่ ก.ค.ศ.กำหนดหำรด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลขที่จะนำไปใช้คิดฐำนในกำรคำนวณ
6. ฐำนในกำรคำนวณ หมำยควำมว่ำ ตัวเลขที่จะนำไปใช้ในกำรคิดคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละอันดับ โดยแบ่งออกเป็น
- ฐำนในกำรคำนวณระดับล่ำง = ผลรวมเงินเดือนต่ำสุด+ค่ำกลำง หำร 2
- ฐำนในกำรคำนวณระดับบน = ผลรวมเงินเดือนสูงสุด + ค่ำกลำง หำร 2
7. ช่วงเงินเดือน หมำยควำมว่ำ ช่วงของเงินเดือนระหว่ำงเงินเดือนขั้นต่ำถึงค่ำกลำงหรือระหว่ำงค่ำกลำงถึงเงินเดือน
ขั้นสูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.ค.ศ.ปรับให้สอดคล้องกับฐำนในกำรคำนวณด้วย
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ผู้มีคุณสมบัติได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1. ในครึ่งปีที่แล้วมำมีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ำกว่ำระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ
2. ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้
ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของ
ตน ซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
3. ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งพักรำชกำรเกินกว่ำสองเดือน
4. ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันควร
5. ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือน(นับถึง 31 มี.ค.)หรือได้
ปฏิบัติรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือนก่อนถึงแก่ควำมตำย
6. ในครึ่ งปี ที่ แล้ วมำ ส ำหรั บ ผู้ ได้ รั บอนุ ญ ำตให้ ล ำศึ กษำ ฝึ กอบรม ดู งำน หรื อปฏิ บั ติ กำรวิ จั ยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือน
7. ในครึ่งปีที่แล้วมำ สำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ลำติดตำมคู่สมรสไปปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ ต้อง
มีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือน
8. ในครึ่งปี ที่แล้วมำต้องไม่ลำ หรือมำทำงำนสำยเกินจำนวนครั้งที่หั วหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย
กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงำนและสภำพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
9. ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยมีวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวัน แต่ไม่รวม
ถึงกำรลำตำม (6) หรือ (7) และวันลำ ดังต่อไปนี้
(ก) ลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์
(ข) ลำคลอดบุตรไม่เกินเก้ำสิบวัน
(ค) ลำป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำกำร
(ง) ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือในขณะเดินทำงไปหรือกลับจำกกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่
(จ) ลำพักผ่อน
(ฉ) ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
(ช) ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
(ซ) ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร เฉพำะวันที่ลำมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำตำมกฎหมำย
(ฌ) ลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (9) (ง)
ให้นับเฉพาะวันทาการ
10. ข้ำรำชกำรที่ลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือวิจัย ตำมควำมจำเป็นหรือควำมต้องกำรของหน่วยงำน เพื่อประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หรือคุณวุฒิขำดแคลน แต่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก ก.ค.ศ.หรือ กศจ.ที่ได้รับมอบหมำยก่อน
ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร มีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน โดยเป็นกำรให้รอกำรเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน เมื่อ
ผู้นั้นสำเร็จกำรศึกษำต่อ หรือฝีกอบรม วิจัย และเป็นไปตำมที่หลักเกณฑ์กำหนด ให้ผู้มีอำนำจสั่งให้เลื่อนเงินเดือนย้อนหลัง
ไปในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละสองของฐำนในกำรคำนวณ
11. กรณีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนในกำรกรณีถูกกล่ำวหำว่ำ
กระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือถูกฟ้องคดีอำญำมำเป็นเหตุในกำรไม่พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำผู้นั้นไม่ได้

๗

12. ในกรณีข้ำรำชกำรฯถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์ หรือถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำ ให้ลงโทษ
ในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือควำมผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน
ซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ และเป็นกำรถูกลงโทษจำกกำรกระทำควำมผิดเดียวกัน ถ้ำถูก
สั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมำแล้วเพรำะเหตุที่ถูกลงโทษทำงวินัยหรือถูกศำลพิพำกษำในคดีอำญำให้ลงโทษจะไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน
ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพรำะเหตุจำกกำรกระทำควำมผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
13. ในกรณีที่ผลกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยหรือโทษทำงอำญำที่ถึงที่สุดแล้ว มีผลทำให้กำรเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรฯ ผู้ใดไม่เป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ ผู้ มีอำนำจสั่ งเลื่ อนเงินเดือนพิ จำรณำสั่ งเลื่ อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูฯผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.นี้
14. ในครึ่งปีที่แล้วมำ ถ้ำข้ำรำชกำรครูฯ ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นพ้นจำก
รำชกำรไปเพรำะเหตุเกษียณอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร ให้ ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อน
เงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณบำเหน็จบำนำญในวันที่ 30 กันยำยนของปีที่จะพ้นจำกรำชกำร
15. ครึ่งปีที่แล้วมำข้ำรำชกำรอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนแต่ถึงแก่ควำมตำยก่อนหรือใน 1 เม.ย.หรือ 1ต.ค.
ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน เพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณบำเหน็จบำนำญให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ควำมตำย
16. ผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือนตำมข้อ 10 เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรลำ กำรมำท ำงำนสำยฯ แต่ผู้ มี อำนำจสั่ งเลื่ อนเงินเดื อนพิ จำรณำสมควรได้เลื่ อนฯ ให้ เสนอ กศจ.พิ จำรณำให้ ควำม
เห็นชอบเฉพำะรำยได้ไม่เกินอัตรำร้อยละสองของฐำนในกำรคำนวณฯ
17. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรฯที่ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม วิจัยฯ อยู่ในวันก่อนวันที่ กฎ ก.ค.ศ.นี้บังคับใช้
ให้ปฏิบัติตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ พ.ศ.2550
18. ในวันที่กฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ ถ้ำข้ำรำชกำรฯผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้ นเงินเดือน และผู้มีอำนำจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนพิจำรณำเห็นสมควงเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ผู้นั้นรอกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเพรำะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ กฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคำสั่งเลื่ อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรฯผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด
19. กำรเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลำคม 2561 สำหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ
20. กำรใดที่เคยดำเนินกำรได้ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550 อยู่ในวัน ก่อนวันที่ กฎ
ก.ค.ศ.นี้ใช้บังคับ และมิได้กำหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ.นี้ จะดำเนินกำรต่อไปได้ประกำรใดให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.กำหนด
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แนวปฏิบตั ิในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2562”
ข้อ 2 ให้ใช้แนวปฏิบัติตำมประกำศนี้ เพื่อกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. ตั้งแต่กำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมษำยน 2562) เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกำศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร สพฐ.พ.ศ.2551
ข้อ 4 ในประกำศนี้
ผูบ้ ังคับบัญชำ หมำยถึง เลขำธิกำร กพฐ. ,ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ,
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ หรือผู้บริหำรหน่วยงำนกำรศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น ตำม ที ก.ค.ศ.กำหนด
สพฐ. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สพท. หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน หมำยถึง ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
กศจ. หมำยถึง คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และหมำยควำมรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ซึ่งก.ค.ศ.ตั้งด้วย
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หมำยถึง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำใน สศศ. หมำยถึง หน่วยงำนกำรศึกษำหรือสถำนศึกษำในสังกัดสำนักบริหำร
งำนกำรศึกษำพิเศษ
ข้ำรำชกำร หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รับเงินเดือนจำก
งบประมำณของ สพฐ. (ยกเว้นบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค(2))
มีตัวอยู่จริง หมำยถึง จำนวนข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอยู่จริงในหน่วยงำนปัจจุบัน
ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ วันที่ 1 กันยำยน แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ถือปฏิบัติตำม กฎ
ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ถ้ำมี) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทน
พิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550
และทีแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยได้มีหลักเกณฑ์หรือมีมติอนุมัติเป็นหลักกำรให้
ผู้บังคับบัญชำ/ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำยได้
ข้อ 6 กำรกำหนดจำนวนครั้งกำรลำและกำรมำทำงำนสำยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 040109/ว 8067 ลงวันทีที่ 28 ธันวำคม 2561 ดังนี้
6.1 กำรลำบ่อยครั้ง
6.1.1 ลำเกิน 6 ครั่ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ
6.1.2 ลำเกิน 8 ครั้ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสำนักงำน
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ลำเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลำ
ไม่เกิน 15 วันทำกำรและมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับอำจเสนอผู้มีอำนำจสั่งเลื่อน
เงินเดือนพิจำรณำผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
6.2 กำรมำทำงำนสำยเนืองๆ
6.2.1 มำทำงำนสำยเกิน 8 ครั่ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ
6.2.2 มำทำงำนสำยเกิน 9 ครั้ง สำหรับข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติรำชกำรในสำนักงำน
กรณีข้ำรำชกำรที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำรคำบเกี่ยวระหว่ำงสถำนศึกษำกับสำนักงำน
ให้ใช้เกณฑ์ “กำรลำบ่อยครั้ง”ตำมข้อ 6.1.2 และเกณฑ์ “กำรมำทำงำนสำยเนืองๆ” ตำมข้อ 6.2.2
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ข้อ 7 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกกลุ่มอันดับ ให้ใช้แบบ
ประเมินฯ ตำมที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยให้สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 และหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6
ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
ข้อ 8 กำรแบ่งกลุ่มและกำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
8.1 กำรแบ่งกลุ่มเพื่อบริหำรวงเงิน ให้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
8.1.1 กลุ่มที่ 1 ข้ำรำชกำรที่รบั เงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
8.1.2 กลุ่มที่ 2 ข้ำรำชกำรที่รบั เงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5
8.2 กำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ตำมข้อ 8.1 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ให้แยกวงเงิน
กำรเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
8.2.1 กลุ่มที่ 1 รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน
8.2.2 กลุ่มที่ 2 รอง ผอ.สพท. เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ศึกษำนิเทศก์
และผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในวงเงินของแต่ละตำแหน่งก่อน หำก
วงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือจึงสำมำรถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้
8.3 กำรนับจำนวนมีตัวข้ำรำชกำร ณ วันที่ 1 มีนำคม ยกเว้นไปช่วยรำชกำร
ข้อ 9 สพฐ.บริหำรวงเงิน 3% ในกำรเลื่อนเงินเดือน และจัดสรรวงเงินที่ใช้เลื่อ/ข้นเงิ
เดือนให้แต่ละ
อ 9นสพฐ....
สพท.ตำมที่ สพฐ.กำหนด โดยคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนฯ ระดับ สพฐ.
ข้อ 10 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือน
10.1 ระดับ สพฐ.
10.2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สพท.พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรระดับ สพท.
ให้ครบทุกองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ผอ.สพท.
ประธำนกรรมกำร
(2) รอง ผอ.สพท.ที่รับผิดชอบด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล รองประธำนกรรมกำร
(3) ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
(4) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 4 คน
กรรมกำร
(5) ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน จำนวน 4 คน
กรรมกำร
(6) ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
(7) เจ้ำหน้ำที่งำนเลื่อนเงินเดือน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
1. บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท.ที่ได้รับจัดสรร จำกสพฐ. และวงเงินที่เหลือ
จากคณะกรรมการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ.ให้เป็นไปตำม กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561
2. วินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรวงเงิน
3. เสนอผู้บังคับบัญชำชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องในสังกัดทรำบ
ทั้งนี้ ให้ สพท.บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท.โดยคำนึงถึง
(ก) ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง
(ข) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร (ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง)หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำน
(ค) หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำกำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง
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ข้อ 11 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร ให้แต่งตั้ง ดังนี้
11.1 ระดับ สพฐ.
11.2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผอ.สพท. แต่งตั้งไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วย
(1) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน สพท. (2) ผอ.ร.ร./รอง ผอ.ร.ร. (3) ครูสำยผู้สอน
มีหน้ำที่ *พิจำรณำข้ำรำชกำรที่นับมีตัว ณ 1 มี.ค./1 ต.ค.
*รำยงำนผลกำรพิจำรณำ *เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ประกอบกำรพิจำรณำสั่ง
เลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบ ของ กศจ.
11.3 ระดับสถำนศึกษำ
ผอ.ร.ร.แต่งตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน หำกครูไม่ครบให้ทำหนังสือขอข้ำรำชกำรโรงเรียน
ใกล้เคียง เพื่อแต่งตั้งให้ครบจำนวน มีหน้ำที่ *พิจำรณำ *รำยงำนผลกำรพิจำรณำ *เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับ ประกอบกำรพิจำรณำสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบ ของ กศจ.
ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร (ทุกชุด) ให้คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและกำรพิจำรณำทำงปกครอง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองด้วย
ข้อ 12 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ต้อง นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ตำมข้อ 7) และวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรมำประกอบกำรพิจำรณำ และกำหนดร้อยละโดยใช้ฐำนในกำรคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนแต่ละ
กลุ่มอันดับเงินเดือนตำมตำรำงฐำนในกำรคำนวณที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
12.1 เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับที่แต่งตั้ง แต่ถ้ำได้รับสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับอยู่แล้ว กำรเลื่อน
เงินเดือนให้คำนวณจำกฐำนของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
12.2 มิให้นำวงเงินมำหำรเฉลี่ยให้ทุกคนเลื่อนในอัตรำร้อยละที่เท่ำกัน
12.3 เลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำรคำนวณแต่ละคน
12.4 จำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อน ถ้ำมีเศษไม่ถึง 10 บำท ให้ปัดเป็น 10 บำท
ข้อ 13 ขั้นตอนกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
13.1 ขั้นตอนกำรเลื่อนเงินเดือน (ใน สพท./ร.ร.) ดังนี้
(1) ร.ร./สพท. * นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ ผู้บังคับบัญชำที่ประเมินแล้ว เสนอคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับ ร.ร./สพท. (กรรมกำรข้อ 11.2/11.3) (คนละคณะตำมกฎ ก.ค.ศ.)
(2) ร.ร./สพท. *จัดทำบัญชีสรุปผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมกำรโดยแยกเป็นแต่ละกลุ่ม
(ตำมข้อ 8) พร้อมรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
(3) สพท. ส่งผลกำรพิจำรณำเลือ่ นเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัด ให้ ศธจ.เพื่อเสนอ กศจ.ให้ควำมเห็นชอบ ฯลฯ
13.3. กำรสั่งเลื่อนเงินเดือน
1. ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนโดยควำมเห็นชอบของ กศจ.
2. ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนตำมมำตรำ 53 จัดให้มีกำรแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือน ให้ข้ำรำชกำรแต่ละคน
ทรำบ เป็นข้อมูลเฉพำะแต่ละคน
กำรแจ้งผลกำรเลื่อนเงินเดือนให้ประกอบด้วย อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน ฐำนในกำรคำนวณ จำนวน
เงินที่ได้รับกำรเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อนตำมผลกำรเลื่อนเงินเดือนนั้น
***กรณีไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรายใด ให้แจ้งผู้นั้นทราบ พร้อมเหตุผล***
ข้อ 14 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ช่วยรำชกำระหว่ำง สพท.
14.1 กรณีมำช่วยรำชกำรระหว่ำงครึ่งปี ให้สพท.ที่มำช่วยรำชกำร นำผลกำรปฏิบัติงำนช่วงก่อนที่จะมำช่วย
รำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำ แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง สพท.ต้นสังกัดเพื่อดำเนินกำรสั่งเลื่อนเงินเดือน
14.2 กรณีมำช่วยรำชกำรครบครึ่งปี ให้ สพท.ที่มำช่วยรำชกำรเป็นผู้พิจำรณำ แล้วแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ไปยัง สพท.ต้นสังกัดเพื่อดำเนินกำรสั่งเลื่อนเงินเดือน
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ข้อ 15 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรเลื่อนหรือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งใหม่ (ย้ำย) หรือรับโอนมำจำกส่วนรำชกำรอื่นในระหว่ำงครึ่งปีของกำรเลื่อนแต่ละครั้ง ให้ สพท.ที่รับย้ำย
หรือรับโอนเป็นผู้ดำเนินกำรสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ โดยนำผลกำรปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนเดิมมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย
ข้อ 16 กำรไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรรำยใด ให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงเหตุผลให้ผู้นั้นทรำบ และให้
คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรไม่เลื่อนเงินเดือนของผู้นั้นโดยละเอียด
ข้อ 17 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ ผอ.สพท.
ข้อ 18 กำรจัดเก็บผลกำรประเมินฯ เมื่อนำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งเป็นผู้
ประเมินจัดเก็บสรุปผลกำรประเมนของผู้ใต้บังคับบัญชำไว้ในแฟ้มประวัติหรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตำมควำมเหมำะสมได้
อย่ำงน้อยสองรอบกำรประเมิน
ข้อ 19 กำรดำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมปฏิทิน
และใช้แบบบัญชีรำยละเอียดที่ สพฐ.กำหนด
ข้อ 20 ให้เลขำธิกำร กพฐ.มีอำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประกำศนี้
คู่มือการดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฯลฯ
2. การบริหารวงเงิน
(2.2) กำรบริหำรวงเงินระดับ สพท.ดังนี้
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรระดับ สพท.
- วงเงินตำมที่ สพฐ.จัดสรร
- สพท.บริหำรในภำพรวม (วงเงิน 3% จำกฐำน 1 มี.ค.หรือ 1 ก.ย.)
**จัดทาประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ทราบทั่วกัน***
3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯลฯ
(3.2) คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. (คณะกรรมกำร จำนวน 12 คน ผู้ช่วยเลขำฯ
จำนวน 1 คน) ประกอบด้วย
-ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 4 คน - ครูสำยผู้สอน จำนวน 4 คน
มีหน้ำที่
1. บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรที่ สพฐ.จัดสรร และวงเงินที่เหลือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนตำมกฎ ก.ค.ศ.กำรเลือ่ นเงินเดือน
2. บริหำรวงเงินเลื่อนเงินเดือนโดยคำนึงถึง
(ก) ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง
(ข) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร (ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง)หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำน
(ค) หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำกำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง
(ตำมกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 4) (มี 4 วรรค)
(3.3) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพท.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ประกอบด้วย 1. ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน สพท. (รอง/ศน.)
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
3. ครูผู้สอน

๑๒

มีหน้าที่
1) นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรมำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน โดยใช้ฐำนกำรคำนวณและ
ช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ
2) พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม เที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส พิจำรณำจำกผลงำนที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียน
เป็นหลัก รวมทั้งพิจำรณำถึงควำมประพฤติ กำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้อมูลกำรลำ พฤติกรรมกำร
มำทำงำน และข้อควรพิจำรณำอื่นของผู้นั้น
3) พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรทุกรำยแต่ละรำยจะมีผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย
-อัตรำร้อยที่ได้รับกำรเลื่อน
-ฐำนในกำรคำนวณ
-จำนวนเงินทีได้รับกำรเลื่อน
-เงินเดือนพึงได้รับเมื่อเลื่อนแล้ว
-รำยงำนผลต่อ ผอ.สพท.
ฯลฯ
5.บทบาทหน้าที่ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1) จัดทำข้อมูลข้ำรำชกำรเรื่องกำรนับมีตัว ณ 1 มี.ค. พร้อมจำนวนเงินรวมและวงเงิน 3%
******2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมที่กำหนด
3) นำวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อเลื่อนเงินเดือนจำก สพฐ. และจัดสรรเพิ่มเติม(ถ้ำมี) เสนอ
กรรมกำรบริหำรวงเงินระดับ สพท.พร้อมประกำศหลักเกณฑ์กำรจัดสรรวงเงินให้ทรำบทั่วกัน
4) ดำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ภำยในวงเงินที่ได้รับกำรจัดสรร
5) ส่งผลกำรพิจำรณำเงินเดือน ประกอบกำรพิจำรณำให้ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ.
6) รำยงำนผลเลื่อนเงินเดือน ให้ สพฐ.ทรำบ
6. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
1) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้รับกำรประเมิน
2) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเอง
3) ผู้บังคับบัญชำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูในโรงเรียน
4) ผู้บังคับบัญชำ แต่งตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทำหน้ำที่
- พิจำรณำ - รำยงำนผลกำรพิจำรณำ - เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ เพื่อประกอบ
กำรพิจำรณำของผูม้ ีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
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แนวทางในการดาเนินการบริหารวงเงิน
ที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีแนวคิดในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่ปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร และปฏิบัติรำชกำรมีประสิทธิภำพ และ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร ถือว่ำผู้นั้นมีควำมชอบจะได้รับบำเหน็จควำมชอบซึ่งอำจเป็น
คำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รำงวัล หรือ กำรได้เลื่อนเงินเดือนตำมควรแก่กรณี ซึ่งให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำโดยคำนึง
ถึงคุณภำพและปริมำณงำน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนที่ได้ปฏิบัติมำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
จึงได้กำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
การบริหารวงเงินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้คานึงถึง
(ง) ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง
(จ) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร (ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง)หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำน
(ฉ) หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำกำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง
(ตำมกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 4) (มี 4 วรรค)
แนวทางการพิจารณาจัดสรรวงเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดือน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 โดยคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ได้มีหลักกำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้ในกำรเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
1. กำรจัดสรรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564)
ได้แบ่งกำรจัดสรรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3)
กลุ่มย่อยที่ 1 ได้แก่
(1) รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน จัดสรรวงเงินให้
ร้อยละ 2.98 ทุกโรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นผู้บริหำรวงเงิน
กลุ่มย่อยที่ 2 ได้แก่
(2) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ศึกษำนิเทศก์ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและผู้รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จัดสรรวงเงินให้ร้อยละ 2.98
โดยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นผู้บริหำรวงเงิน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 นำวงเงินบริหำรร้อยละ 0.02 ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในภำพรวม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ไปจัดสรรให้
โรงเรียนที่มีวงเงินเฉลี่ยต่อคนน้อยเมื่อเทียบกับวงเงินเลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 โดยพิจำรณำจำกกำรเลื่อนเงินเดือนต่อคนเฉลี่ยในภำพรวมไม่ถึงในอัตรำร้อยละ 2.73 ของ
ฐำนในกำรคำนวณ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 โดยคณะกรรมกำรบริหำรวงเงิน ได้นำวงเงิน
ที่เหลือจำก ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปจัดสรรเพิ่มเติมให้โรงเรียนที่มีผลงำน/ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นด้ำนต่ำงๆ รำยละเอียดดังนี้

๑๔

บัญชีแสดงการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2564) เพิ่มเติม
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน

ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6

ปทุมวิทยากร
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
อนุบาลอุบลราชธานี
อุบลวิทยาคม
บ้านโนนบ่อหวายดินดา
บ้านผาแก้ว

7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านขามใหญ่
บ้านด้ามพร้า
บ้านนาดูน อาเภอเมืองฯ
บ้านท่าบ่อ
บ้านหนองแก

16
17

บ้านหนองมุก
เขื่องใน(เจริญราษฎร์)

บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

บ้านปะอาว
ชุมชนบ้านหนองบ่อ ฯ
ชุมชนบ้านหัวเรือ

ร.ร.ต้นแบบ
น.ร.ไทย
สุขภาพดี

ร.ร.
ต้นแบบ
สหกรณ์
ร.ร.

ระดับประเทศ
(บาท)

ร.ร.
คุณธรรม
สพฐ.

โครงงาน
คุณธรรม
"ปณิธาน
ความดี

รุ่นที่ 1

ระดับ 4
ดาว

ทาดีเริ่ม
ที่ใจเรา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมภาพรวมโรงเรียน
Best
ร.ร.
practice
สถานศึกษา
คุณภาพช
ร.ร. ห้องเรียน
ด้านส่งเสริม
เรียน
กิจกรรม
ปลอดภัย
ชุมชนและ
รวม
คุณภาพ
ทางกาย
(กรม
(กท.
สวัสดิการ
Stand
สาธารณสุข)
แรงงาน)
Alone
รวม
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายการจัดสรรเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมรายบุคคล
ร.ร.ต้นแบบ
การ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ

ร.ร.ต้นแบบ
การพัฒนา
การจัดการ
เรียนรู้ฯ

Cosding

active
learning

(บาท)

(บาท)

ร.ร.ที่มี
ผลงาน
ภาพรวม

รวมทั้งสิ้น
ชื่อรางวัล

ชื่อบุคคล

เงิน
(บาท)

(บาท)

200
200
240

150

440
150

ผู้บังคับลูกเสือดีเด่น
รางวัลพระราชทานฯ
ผู้บังคับลูกเสือดีเด่น
ผู้บังคับลูกเสือดีเด่น
ผู้บังคับลูกเสือดีเด่น

นางสาวชาณิภา พุฒพันธ์
นางชวัลกร วิทยพานิช
นางสาวสุภาวรรณ เชาวรัตน์
นายสัมฤทธิ์ เชื้อแก้ว
นายวรวุฒิ มะยม

60
60
60
60
60

โล่ห์ครูดีไม่มีอบายมุข
โล่ห์ครูดีไม่มีอบายมุข
โลห์ครูดีไม่มีอบายมุข

นางสาวบุญช่วย บุตรน้อย
นางสาวณรณัฐ ผิวทอง
นางรัชณี พงษ์ศิริ

60
60
60

150
150
100
150
100
240

200

200
150
150

250

150

(บาท)

200
200
500
600
60
60
60
150
150
100
150
100
640
150
150
60
60
60
400
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ที่

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

โรงเรียน

บ้านกุดกะเสียน
ไทยรัฐวิทยา 28 ฯ
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
บ้านนาโพธิ์(ครุราษฏร์สามัคคี)
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
บ้านแดงหม้อ
บ้านแสงน้อย
บ้านกอก
บ้านนาแก้วประชาสรรค์
บ้านไทยโพนทราย
บ้านอีต้อม
บ้านหนองเหล่าฯ
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
บ้านกุดกั่ว
บ้านวังพระวังไฮ
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
บ้านหนองแล้ง

ร.ร.ต้นแบบ
น.ร.ไทย
สุขภาพดี

ร.ร.
ต้นแบบ
สหกรณ์
ร.ร.

ระดับประเทศ
(บาท)

ร.ร.
คุณธรรม
สพฐ.

โครงงาน
คุณธรรม
"ปณิธาน
ความดี

รุ่นที่ 1

ระดับ 4
ดาว

ทาดีเริ่ม
ที่ใจเรา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมภาพรวมโรงเรียน
Best
ร.ร.
practice
สถานศึกษา
คุณภาพช
ร.ร. ห้องเรียน
ด้านส่งเสริม
เรียน
กิจกรรม
ปลอดภัย
ชุมชนและ
รวม
คุณภาพ
ทางกาย
(กรม
(กท.
สวัสดิการ
Stand
สาธารณสุข)
แรงงาน)
Alone
รวม
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายการจัดสรรเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมรายบุคคล
ร.ร.ต้นแบบ
การ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ

ร.ร.ต้นแบบ
การพัฒนา
การจัดการ
เรียนรู้ฯ

Cosding

active
learning

(บาท)

(บาท)

ภาพรวม

150
150
200
150
200
240
240

150
150
200
150
150
200
240

150
150

200
150

150

240
240
150
150

200

150

รวมทั้งสิ้น
ชื่อรางวัล

ชื่อบุคคล

เงิน
(บาท)

(บาท)

(บาท)

150

บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ

ม่วงสามสิบ(อานวยปัญญา)

ร.ร.ที่มี
ผลงาน

150
150
150
200
150
200
390
240
150
200
150
150
350
390
200
300
240
240
150
500

๑๖

.

ที่

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

.

โรงเรียน

บ้านหนองฮาง
บ้านนาเลิง
ชุมชนบ้านหนองขุ่น
บ้านนาอ้อมผักระย่า
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์
สามัคคี)
บ้านหนองไข่นก
บ้านโพนแพง
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กาจัด
อุปถัมภ์)
บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)
ชุมชนโพนเมืองวิทยา
บ้านหาด
บ้านนาขมิน
บ้านแต้ใหม่
รวมทังสิน

ร.ร.ต้นแบบ
น.ร.ไทย
สุขภาพดี

ร.ร.
ต้นแบบ
สหกรณ์
ร.ร.

ระดับประเทศ
(บาท)

ร.ร.
คุณธรรม
สพฐ.

โครงงาน
คุณธรรม
"ปณิธาน
ความดี

รุ่นที่ 1

ระดับ 4
ดาว

ทาดีเริ่ม
ที่ใจเรา

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมภาพรวมโรงเรียน
Best
ร.ร.
practice
สถานศึกษา
คุณภาพ
ร.ร. ห้องเรียน
ด้านส่งเสริม
เรียน
กิจกรรม
ปลอดภัย
ชุมชนและ
รวม
คุณภาพ
ทางกาย
(กรม
(กท.
สวัสดิการ
Stand
สาธารณสุข)
แรงงาน)
Alone
รวม
(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายการจัดสรรเงินการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมรายบุคคล
ร.ร.ต้นแบบ
การ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ

ร.ร.ต้นแบบ
การพัฒนา
การจัดการ
เรียนรู้ฯ

Cosding

active
learning

(บาท)

(บาท)

ร.ร.ที่มี
ผลงาน
ภาพรวม

รวมทั้งสิ้น
ชื่อรางวัล

ชื่อบุคคล

เงิน
(บาท)

(บาท)

150

150
200
150
390

200
150
240

150
100

100
150
390
150

150
240

150
150
150
200
150
50
100

1,680

240

240

1,800

200

200

1,750

100

200

600

150
1,200

(บาท)

2,290

480.00

150
200
150
50
100
150
10,980.00

๑๗

บัญชีแสดงการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2564) เพิ่มเติม ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
รายการ
โรงเรียน
ผลงานระดับชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6
ระดับประเทศ
1 นายพีรวัส ตังเวโรจน์สกุล
บ้านหนองแล้ง
2 นางศรีอุบล ละมูลมอญ
บ้านนาอ้อมผักระย่า
3 นายนพพร บุญรมย์
บ้านกอก
4 นายศิริพจน์ พรมหล่อ
บ้านแสงน้อย
5 นายวุฒินันท์ แสงทอง
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
6 นายชาลี ใสขาว
อุบลวิทยาคม
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best
(รุ่นที่ 1) ประจาปี 2564
1 นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว
1 นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
บ้านโพนแพง
การคัดเลือกผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2563
ผู้บริหาร
1 นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์
บ้านสร้างมิง่
2 นางสาวลลิตา แก้วกัญญา
บ้านผาแก้ว
3 นายอรรถพร สาเภา
เชื่องใน(เจริญราษฏร์)
ผู้สนับสนุน
1 นายสุชาติ ธารารมย์
บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์ )
2 นายเสฏฐวิทย์ จันทร์กอง
บ้านนาไผ่
3 นายวุฒินันท์ แสงทอง
บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
โครงงานคุณธรรม"ปณิธานความดี ทาดีเริ่มได้ที่ใจเรา"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
1 นายวัฒน์ วงศ์คาพันธ์
ปทุมวิทยากร
2 นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
3 นางสาวจินตนา ครองยุทธ
บ้านไทยโพนทราย
4 นายชาตรี สุทธวี
บ้านนาโพธิ์(ครุราษฎร์สามัคคี)
5 นายปิยะ อุทธสิงห์
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
6 นายอาทิตย์ ศรเกษตริน
บ้านแดงหม้อ
7 นางสาวจรินทร์ มีคุณ
บ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์)
8 นายสุรกิจ ยือเผ่าพันธ์
บ้านกุดกั่ว
9 นายขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์
บ้านนาเลิง

จานวนเงิน

60
60
60
60
60
60

60
60

60
60
60
60
60
60

50
50
50
50
50
50
50
50
50

๑๘

รายการ
โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสมี่ ุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone
1 นายอรรถพร สาเภา
เขื่องใน(เจริญราษฏร์)
2 นายปรัชญา ฤาชา
บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
3 นายอรุณ พาชอบ
บ้านท่าบ่อ
4 นายพิชาติ พิลาวัลย์
บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บารุงวิทยา)
5 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
บ้านปะอาว
6 นายโอภาศ วุฒิเศลา
ม่วงสามสิบ(อานวยปัญญา)
7 นางสาวจินตนา ศิริมหาศาล
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
8 นายจรัญ ภารพักตร์
ชุมชนโพนเมืองวิทยา
9 นายสุรชัย กอดแก้ว
บ้านหนองฮาง
10 นายยอดเจริญ นาคูณ
ชุมชนบ้านหนองขุ่น
11 นายวิชัย สิทธิแต้สกุล
ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กาจัดอุปถัมภ์)
โรงเรียนเรียนรวม
นางมยุรฉัตร ศรีทา
บ้านหนองแก
ได้รับคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ สพฐ.
โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคานวณ (Cosding)
1 นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
2 นางวันวิสาข์ รื่นนุสาน
บ้านขามใหญ่
3 นางบุญปอง ก้อนทรัพย์
บ้านโพนแพง
4 นายศิริพจน์ พรมหล่อ
บ้านแสงน้อย
โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (active learning)
1 นายชาลี ใสขาว
อุบลวิทยาคม
2 บ้านสุรชาติ สุภักดี
บ้านด้ามพร้า
3 นายอรรถพร สาเภา
เขื่องใน(เจริญราษฏร์)
4 นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
บ้านกุดกะเสียน
5 นายโอภาศ วุฒิเศลา
ม่วงสามสิบ(อานวยปัญญา)
6 นายศตพล หมัน่ วิชาดี
บ้านหนองไข่นก
7 นายนิวัติชัย สร้อยนาค
บ้านแต้ใหม่
8 นางโฉมวิไล ตังเวโรจน์สกุล
บ้านวังพระวังไฮ
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลงานภาพรวมดีเด่นโดยการเสนอของคณะกรรมการบริหารวงเงินฯ
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
1 นายเสมอ สร้อยคา
อนุบาลอุบลราชธานี
2 นายชาลี ใสขาว
อุบลวิทยาคม
3 นางอุบลวรรณ หอมสิน
ชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
4 นายบรรหาร ก้านกิ่ง
บ้านนาดูน

จานวนเงิน
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50

๑๙

รายการ

โรงเรียน

อาเภอเขื่องใน
1 จ่าสิบเอกสุนทร กิง่ จันทร์
บ้านอีตอ้ ม
2 นายนราทิพย์ เวชกาล
บ้านนาแก้วประชาสรรค์
3 นายปิยะ อุทธสิงห์
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
4 นายคาจันทร์ มณีพงษ์
ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ ง)
อาเภอม่วงสามสิบ
1 นายสุริยัน แนวจาปา
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า
2 นางศรีอบุ ล ละมูลมอญ
บ้านนาอ้อมผักระย่า
3 นางศุภาพร วงศ์ใหญ่
บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
อาเภอเหล่าเสือโก้ก
1 นายชาติชาย พาประจง
บ้านหาด
2 นายอนุชติ แก้วดี
บ้านนาขมิ น
อาเภอดอนมดแดง
1 นายพีระ ตลอดพงษ์
บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ
2 นางโฉมวิไล ตังเวโรจน์สกุล
บ้านวังพระวังไฮ
16. โลห์ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาดีไม่มีอบายมุข
1 นายสุนทร กิง่ จันทร์
บ้านอีตอ้ ม
17 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best
(รุ่นที่ 1) ประจาปี 2564 จานวน 1 โรงเรียน
1 นายทวีชยั สินทรัพย์
บ้านสว่างหนองเสือ
รวมเงินจัดสรรเพิ่ม

จานวนเงิน
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
3,350

๒๐

แนวทางในการดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประเด็นในการปฏิบัติงาน
1. ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำร
2. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และกำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำร
3. กำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำและกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรเสนอเลื่อนเงินเดือน
1. ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการดาเนินการ และปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
เพื่อให้กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำในสังกัด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จึงแจ้งขั้นตอนและแนวปฏิบัติกำรดำเนินกำร ในกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ดังนี้
1. สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งโรงเรียนตรวจนับจำนวนและอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู/
ลูกจ้ำงประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในกำรคำนวณวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน
ร้อยละ 6 โดยให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูลภำยในวันที่ 1 – 2 มีนำคม 2564
2. สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 แจ้งหนังสือซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564)
ของ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว1008 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 ให้ทุกโรงเรียนทรำบและถือปฏิบัติ
ตำมหนังสือ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ ศธ 04183/ว 984 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2564
3. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับ สพท./สถำนศึกษำ
3.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) ผู้บังคับบัญชำชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมิน
ก่อนเริ่มรอบการประเมิน
(2) ผู้บังคับบัญชำ ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมินตำมข้อตกลงและปฏิทินกำหนดให้ทรำบ
โดยทั่วกัน
(3) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเอง ตำมแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร หลักฐาน
ที่มีอยู่จริงแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา
(4) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลการปฏิบัติงาน และบันทึกผลการประเมินไว้
(5) ระหว่ำงรอบกำรประเมิน ผู้บังคับบัญชำให้คำปรึกษำ แนะนำผู้รับกำรประเมิน เพื่อปรับปรุง
พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนให้งำนสู่ควำมสำเร็จตำมข้อตกลง
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(6) ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็นให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ (มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ในตอนที่ 5 ของแบบประเมิน)
(7) ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ดีมำก ให้ทรำบโดยทั่วกัน(ไม่มีคะแนน)
(8) ให้ส่วนรำชกำร/สพท./หน่ว ยงำนกำรศึก ษำ จัดให้มีกำรจั ด เก็ บ ผลกำรประเมินของ
ผู้รับกำรประเมิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ เก็บรักษำไว้อย่ำงน้อย 2 รอบกำรประเมิน
(9) กรณีข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน แต่ถึงแก่ควำมตำย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษำยน 2564 ให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และนำอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำร
ดังกล่ำวมำคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมำณในวันที่ 1 มีนำคม 2564
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ได้มีหนังสือซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมหนังสือ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ ศธ 04183/ว 660 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
3.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(1) สถำนศึกษำ/สพท. นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ ผู้บังคับบัญชำที่ประเมินแล้ว
เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับ สถำนศึกษำ/สพท. (กรรมกำรข้อ 11.2/11.3)
- ระดับ สพท. แต่งตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วย
1) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน สพท.
2) อำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
3) ครูสำยผู้สอน
มีหน้ำที่ - พิจำรณำข้ำรำชกำรที่นับมีตัว ณ 1 มีนำคม 2564 (รวมผู้ถึงแก่ควำมตำย)
- รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
- เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ประกอบกำรพิจำรณำสั่งเลื่อนเงินเดือน
โดยควำมเห็นชอบ ของ กศจ.
- ระดับสถานศึกษา ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน หำกครู
ไม่ครบให้ทำหนังสือขอข้ำรำชกำรโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อแต่งตั้งให้ครบจำนวน
มีหน้ำที่ - พิจำรณำ
- รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
- เสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ประกอบกำรพิจำรณำสั่งเลื่อน
เงินเดือนโดยควำมเห็นชอบ ของ กศจ.
(2) สถำนศึกษำ/สพท. *จัดทำบัญชีสรุปผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมกำร
โดยแยกเป็นแต่ละกลุ่ม พร้อมรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยจัดส่งบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่ำจ้ำง ถึงสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ภำยในวันที่ 5 เมษำยน 2564
กรณีโรงเรียนที่มีวงเงินคงเหลือ ให้นำวงเงินคงเหลือและบัญชีเสนอรำยชื่อข้ำรำชกำร
ที่สมควรได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมให้เครือข่ำยสถำนศึกษำ เสนอแนะรำยชื่อผู้สมควรได้รับกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมพร้อมรำยงำนกำรประชุม เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยให้จัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี
เขต 1 ภำยในวันที่ 7 เมษำยน 2564
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1) บัญชีเสนอรำยชื่อข้ำรำชกำรครูระดับเครือข่ำยสถำนศึกษำ
จำนวน 1 ชุด
2) สำเนำรำยงำนกำรประชุมของเครือข่ำยสถำนศึกษำนั้นๆ
จำนวน 1 ชุด
***ข้อเสนอรายชื่อของเครือข่ายสถานศึกษา เป็นการเสนอแนะข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ใช่ข้อยุติ จนกว่า
จะได้รับความเห็นชอบจาก กศจ.อุบลราชธานี ****
(3) สพท. ส่งผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในสังกัด ให้ ศธจ.เพื่อเสนอ กศจ.
ให้ควำมเห็นชอบ
3.3 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
(1) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแบบเดิม
(2) นำผลกำรประเมินเสนอคณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำพิจำรณำผลกำรประเมิน (โดย
ให้นำเสนอคณะกรรมกำรชุดเดียวกับที่พิจำรณำเลื่อนข้ำรำชกำรครู)
(3) จัดทำบัญชีหมำยเลข 2 (1 ขั้น) หรือบัญชีหมำยเลข 3 (0.5 ขั้น) หรือบัญชีหมำยเลข 4
(ไม่ได้เลื่อนขั้น พร้อมเอกสำรประกอบกรณีไม่ได้เลื่อนขั้น) พร้อมรำยงำนกำรประชุม กรรมกำรและเอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ (ส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 โดยตรง
ไม่ต้องนำเสนอผ่ำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3.4 การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แต่งตั้งคณะทำงำนกำร
จัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ทำหน้ำที่จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1
(2) ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรที่รักษำกำรในตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้น ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 25 มีนำคม 2564 ไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ
เอ 4 โดยส่ งมอบให้คณะทำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำนของผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู
ที่รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
แต่งตั้งพร้อมกับแบบประเมินกำรปฏิบัติงำนที่ประเมินตนเองไว้แล้ว ในวันที่คณะทำงำนกำรจัดเก็บข้อมูลเดินทำงไป
จัดเก็บข้อมูล ณ สถำนศึกษำนั้นๆ และหำกมีผลงำนที่เกิดขึ้นระหว่ำงวันที่ 26 – 31 มีนำคม 2564 สำมำรถส่งเพิ่มเติม
ไปยังสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้ภำยในวันที่ 1
เมษำยน 2564
3.5 กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ ให้ดำเนินกำร
ตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำนฯ ที่แนบพร้อมนี้
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
ของ
( ) ผู้อานวยการสถานศึกษา
( ) ข้าราชการที่รกั ษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
...................................
ข้ำพเจ้ำ ……………………….. อำยุตัว ………. ปี ............ เดือน อำยุรำชกำร ............ ปี ........... เดือน
วุฒิ .................................
ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำรวิทยฐำนะ ........................................... อันดับ ............... อัตรำ ..................... บำท
ตำแหน่งเลขที่ 1 เกษียณอำยุรำชกำร ณ วันที่ ...................................................
เลขประจำตัวประชำชน .........................................
เลขที่ตำแหน่งในจ่ำยตรง ........................................
ในครึ่งปีที่แล้วมำ ลำกิจ ........... ครั้ง ลำป่วย .......... ครั้ง รวมลำ ............... ครั้ง
ในครึ่งปีที่แล้วมำจนถึงปัจจุบัน
ก. ได้รับอนุญำตให้ไปศึกษำในประเทศหรือไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน .................................พ.ศ....................
ข. กลับจำกลำศึกษำต่อ ฝึกอบรมหรือดูงำน ณ ต่ำงประเทศ ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ......................พ.ศ.........
ในครึ่งปีที่แล้วมำจนถึงปัจจุบัน
ก. ( ) ถูกลงโทษทำงวินยั
ข. ( ) ไม่ถูกลงโทษทำงวินัย
ค. ( ) ถูกฟ้องคดีอำญำ
ง. ( ) ไม่ถูกฟ้องคดีอำญำ
สรุปผลกำรปฏิบตั ิงำนเฉพำะในรอบครึ่งปีที่แล้วมำโดยย่อ (ไม่เกิน 4 หน้ำกระดำษ A 4)
6.1 ผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.2 ผลงำนที่ประสบผลสำเร็จ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง
ลงชื่อ
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................
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ที่
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14

15
16

ปฏิทินการปฏิบตั ิงานเพื่อพิจารณาเลือ่ นเงินเดือนข้าราชกาครูแ ละเลือ่ นขั้นค่ าจ้างลูกจ้างประจา ครัง้ ที่ 1 (1 เมษายน 2564)
สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 1
รายการปฏิบตั ิงาน
ผู้ ปฏิบตั ิ
กาหนดส่ง / แล้วเสร็จ
ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และจัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตงิ าน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ถูกประเมินฯ
แจ้งโรงเรียนตรวจนับจานวนและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู และลูกจ้างประจา ทีม่ ีตวั อยูจ่ ริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564
- สพท.จัดส่งรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจาที่ไปช่วยราชการ ต่างสังกัด สพฐ.
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
- สพท.จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจาที่ไปช่วยราชการ ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
- สพท.จัดส่งบัญชีแสดงจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มตี วั อยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
2564 ไปยัง สพฐ.
- สพท.จัดส่งข้อมูลผู้ดารงตาแหน่ง ผอ.สพท./รก.แทน ผอ.สพท.ไปยัง สพฐ.
-สพท.ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของ ผอ.สพท./รก.ผอ.สพท.
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2564
และแบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ ผอ.สทพ./รก.ผอ.สพท.ไปยัง สพฐ.
สพป.อบ.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.และประชุมคณะกรรมการ
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
-สพป.อบ.1 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจา
สพป.อบ.1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
ที่ปฏิบัตงิ านใน สพท.
-สพป.อบ.1 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
สพป.อบ.1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
การศึกษาตาแหน่ง ผอ.ร.ร. และข้าราชการที่รักษาการในตาแหน่ง ผอ.ร.ร.
-สถานศึกษาโดยผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการครู/ลูกจ้างประจา ที่ปฏิบัตงิ าน
โรงเรียน ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
ในสถานศึกษา
โรงเรียนประกาศผลการประเมินความดีความชอบของครู รอง ผอ.รร. และลูกจ้างประจา
โรงเรียน ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
สพป.อบ.1 ประกาศผลการประเมินความดีความชอบของข้าราชการ ที่ปฏิบัตงิ านใน สพท./ผอ.ร.ร.
สพป.อบ.1 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564
สพท.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.แจ้งการจัดสรรวงเงินให้ทุก ร.ร.ทราบ
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564
และคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนทราบ
-สถานศึกษาจัดทาบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจาเสนอคณะกรรมการระดับสถานศึกษา
โรงเรียน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
ตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละพิจารณาผลการปฏิบัตงิ านของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
-สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัตงิ านเพี่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาต่อ สพท.
โรงเรียน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
สพป.อบ.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
- สพท.จัดทาบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาใน สพท.
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับ สพท.
- คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท.พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้าง
คณะกรรมการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
ลูกจ้างประจาในเขตพื้นที่การศึกษา
-สพท.จัดทาบัญชีรายละเอียดข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ส่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนาเสนอขอความเห็นชอบ กศจ.อุบลราชธานี
-ออคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/
ศธจ.
ลูกจ้างประจาที่มาช่วยราชการไป สพท.ต้นสังกัด
-สพท.จัดส่งเอกสารหมายเลขต่างๆ ไปยัง สพฐ.
สพป.อบ.1
-สพท.รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ไปยัง สพฐ. สพป.อบ.1
สพท.แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจาที่มาช่วยราชการไปยัง สพท.ต้นสังกัด
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
สพท.ดาเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง
สพป.อบ.1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
หมายเหตุ การพิจารณาความดีความชอบของลูกจ้างประจาให้ใช้ปฏิทินนี้โดยอนุโลม
ปฏิทินนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ : ผู้บังคับบัญชำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับเขต
พื ้น ที ่ก ำรศึก ษำ ไม่น ้อ ยกว่ำ 3 คน ท ำหน้ำ ที ่พ ิจ ำรณำ/รำยงำนผลกำรพิจ ำรณำ เสนอควำมเห็น ต่อ ผู ้บ ังคับ บัญ ชำ
ตำมลำดับ เพื่อประกอบกำรพิจ ำรณำ ของผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน (ศธจ.) โดยควำมเห็นชอบของ กศจ.ตำมลำดับ
ประกอบด้วย
1. ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนใน สพท. (รอง/ศน.)
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
3. ครูผู้สอน
มีหน้าที่
1) นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรมำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน โดยใช้ฐำนกำรคำนวณ
และช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ
- ผลกำรประเมินผลงำนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์,วิธีกำรที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว 20 และ ว 6)
- นำผลกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรำ 72 ประกอบกำรพิจำรณำ
- เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินวงเงินที่ส่วนรำชกำรจัดสรรให้ ฯลฯ
2) พิจำรณำโดยยึดหลักคุณธรรม เที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส พิจำรณำจำกผลงำนที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียนเป็นหลัก รวมทั้งพิจำรณำถึงควำมประพฤติ กำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้อมูลกำรลำ
พฤติกรรมกำรมำทำงำน และข้อควรพิจำรณำอื่นของผู้นั้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้มีกระบวนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตำมข้อกำหนดของประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดย”แบบมีส่วนร่วม” ดังนี้
1. มีกำรประชุมประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ จำนวน 25 เครือข่ำยสถำนศึกษำ โดยให้ประธำนเครือข่ำย
ดำเนินกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในเครือข่ำยสถำนศึกษำนั้นๆ โดยให้คัดเลือกผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำเครือข่ำย
สถำนศึกษำละ 1 คน และผู้แทนสำยงำนกำรสอนเครือข่ำยสถำนศึกษำ 1 คน เสนอรำยชื่อมำยังสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมกำรต่อไป
2. ประชุมประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ จำนวน 25 เครือข่ำยสถำนศึกษำ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เป็นผู้แทนแต่ละอำเภอ (5 อำเภอ) จำนวน 5 คน
2.2 ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอนที่เป็นผู้แทนแต่ละอำเภอ (5 อำเภอ) จำนวน 5 คน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
และดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.2 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
1. จัดทำและ ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม
หรือ 1 กันยำยน ที่ระบุ ไว้ในโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนรำยโรงที่ สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดส่ งให้ ทุกโรงเรียนในสั งกัด
ประกอบด้วยคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ -นำมสกุล ตำแหน่ง วิทยฐำนะ ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งเลขที่จ่ำยตรงเงินเดือน อันดับ
อัตรำเงินเดือนและเลขประจำตัวประชำชน ฯ เป็นต้น
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2. พิจำรณำตรวจฐำนในกำรคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ตรวจสอบข้อมูลจำกโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน
ตำมข้อ 5.1 กับตำรำงที่ส่งพร้อมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 ดังนี้
อันดับ

ช่วงเงินเดือน

คศ.5

60,840 – 76,800
29,980 – 60,830
50,330 – 69,040
24,400 – 50,320
40,280 – 58,390
19,860 – 40,270
30,210 – 41,620
16,190 – 30,200
24,890 – 34,310
15,440 – 24,880
19,910 – 24,750
15,050 – 19,900

คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.1
ครูผู้ช่วย

ฐานในการคานวณ
ระดับ
อัตรา
บน
68,560
ล่ำง
60,830
บน
59,630
ล่ำง
50,320
บน
49,330
ล่ำง
37,200
บน
35,270
ล่ำง
30,200
บน
29,600
ล่ำง
22,780
บน
22,330
ล่ำง
17,480

**ฐานในการคานวณสาคัญมาก หากตรวจสอบผิดพลาด การกาหนดร้อยละการเลื่อนลงในโปรแกรม
เลื่อนเงินเดือนก็จะเกิดข้อผิดพลาดด้วย**
3. นำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมำประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดร้อยละกำรเลื่อนเงินเดือนรำยบุคคล โดยคำนึงถึง
(1) ระดับผลกำรประเมิน
(2) ฐำนในกำรคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ และ
(3) วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือน(หรือที่ได้รับจัดสรร)
4. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
กำรเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 กำหนด และกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
4.1 ศึกษำหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ที่เกี่ยวข้อง
4.2 นำบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของสถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด แล้วตรวจสอบว่ำมีกำรใช้เงินเลื่อน
เงินเดือนเป็นไปตำมเงื่อนไขของคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือไม่
4.3 ให้ตรวจสอบข้อมูลกำรลำต่ำง ๆ ลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน และกำรมำทำงำนสำย
4.4 ให้ตรวจสอบข้อมูลกำรถูกสั่งลงโทษทำงวินัย หรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือถูกศำลพิพำกษำ
4.5 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน
(1) ในครึง่ ปีที่แล้วมำมีผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไม่ต่ำกว่ำระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ
(2) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทำงวินัยที่หนักกว่ำโทษภำคทัณฑ์หรือไม่ถูกศำลพิพำกษำใน
คดีอำญำให้ลงโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรซึ่งมิใช่ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ถูกสั่งพักรำชกำรเกินกว่ำสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันควร
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(5) ในครึ่งปี ที่แล้ วมำต้องได้รับกำรบรรจุ เข้ำรับรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือน (นับถึง 31
มี.ค./30 ก.ย.)หรือได้ปฏิบัติรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสี่เดือนก่อนถึงแก่ควำมตำย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมำ สำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือน
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมำ สำหรับผู้ได้รับอนุญำตให้ลำติดตำมคู่สมรสไปปฏิบัติรำชกำรหรือปฏิบัติงำนใน
ต่ำงประเทศ ต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องไม่ลำ หรือมำทำงำนสำยเกินจำนวนครั้งที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงำนและสภำพท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมำต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยมีวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวัน แต่ไม่รวมถึงกำรลำตำม
(6) หรือ (7) และวันลำ ดังต่อไปนี้
(ก) ลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย เฉพำะวันลำที่
มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินเดือน
(ข) ลำคลอดบุตรไม่เกินเก้ำสิบวัน
(ค) ลำป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำนไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำกำร
(ง) ลำป่วยเพรำะประสบอันตรำยในขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่หรือในขณะเดินทำงไปหรือกลับ
จำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่
(จ) ลำพักผ่อน
(ฉ) ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
(ช) ลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
(ซ) ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร เฉพำะวันที่ลำมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำตำมกฎหมำย
(ฌ) ลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ
กำรนับจำนวนวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวันสำหรับวันลำกิจส่วนตัวและวันลำป่วย ที่ไม่ใช่วันลำป่วยตำม (9) (ง)
ให้นับเฉพำะวันทำกำร
4.6 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดอยู่ในเกณฑ์จะได้เลื่อนเงินเดือน แต่ผู้นั้นถึงแก่ควำมตำย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษำยน หรือ 1 ตุลำคม ให้ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในกำร
คำนวณบำเหน็จบำนำญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ควำมตำย
4.7 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ เนื่อ งจำกขำด
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร กำรลำหรือกำรมำทำงำนสำย ตำมที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ฯ แต่ผู้มี
อำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจำรณำเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
เสนอ กศจ. เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็ นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นกำรเฉพำะรำยได้ในอัตรำไม่เกิน ร้อยละสองของฐำน
ในกำรคำนวณของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั้น
4.8 นำบัญชีเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรของเครือข่ำยสถำนศึกษำ มำพิจำรณำโดยให้ตรวจสอบ
ข้อมูลวงเงินคงเหลือรำยโรงเรียนเป็นพื้น ฐำน นำมำรวมกันของทุกโรงเรียนในเครือข่ำยสถำนศึกษำ แล้วนำไปพิจำรณำ
จัดสรรให้ข้ำรำชกำรที่มีรำยชื่อตำมที่เครือข่ำยเสนอมำตำมลำดับที่ (ตำมรำยงำนกำรประชุมของเครือข่ำยสถำนศึกษำ)
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4.9 ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำอุบ ลรำชธำนี เขต 1 ได้ก ำหนดอัต รำร้อ ย ละ
ของฐำนในกำรคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ดีเด่น
ดีเด่น
ดีเด่น
ดีมำก
ดีมำก
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ปรับปรุง

ร้อยละคะแนนประเมิน
98 - 100
96 - 97.99
90 - 95.99
86 - 89.99
80 – 85.99
76 – 79.99
70 – 75.99
66– 69.99
60 - 65.99
59.99 ลงมา

ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน
4.31 – 6.00
3.91 – 4.30
2.71 – 3.90
2.43 – 2.70
2.01 – 2.42
1.73 – 2.00
1.31 – 1.72
0.66 – 1.30
0.01 - 0.65
ไม่ได้เลื่อน

3. การรายงานผลการพิจารณาและการจัดทาเอกสารประกอบการเสนอเลื่อนเงินเดือน
ผลกำรพิจำรณำเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 อันดับ คศ.2 และอันดับ คศ.3 มีข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564 จำนวน 1,996 รำย เงินเดือนรวม 83,607,700
บำท วงเงินร้อยละ 3 จำนวน 2,508,231.00 บำท แยกเป็น
กลุ่มย่อยที่ 1 (รองผู้อานวยการสถานศึกษา,ข้าราชการสายงานการสอน)
1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 19 รำย ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนใน
ระดับดีเด่น จำนวน 19 รำย
2. ตำแหน่งข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน จำนวน 1,723 รำย
2.1 มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในระดับดีเด่น จำนวน 1,628 รำย
2.2 มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในระดับดีมำก จำนวน 76 รำย
2.3 มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในระดับดี จำนวน 7 รำย
2.4 มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในระดับพอใช้ จำนวน 2 รำย
2.5 มีผู้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน จำนวน 10 รำย แยกเป็น
2.5.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน ตำม กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2561 กรณีต่ำงๆ จำนวน 3 รำย ประกอบด้วย
(1) เป็นผู้ในครึ่งปีที่แล้วมีวันลำป่วย 3 ครั้ง 3 วัน ลำกิจ 2 ครั้ง 24 วัน รวมเป็นวันลำ 4 ครั้ง 27
วัน ผลกำรประเมิน 80 คะแนน (ดีมำก)
(2) เป็นผู้ในครึ่งปีที่แล้วมำมีวันลำป่วย 3 ครั้ง 21 วัน ลำกิจ 3 ครั้ง 3 วัน รวมเป็นวันลำ 6 ครั้ง
24 ผลกำรประเมิน 79 คะแนน (ดี)
(3) เป็นไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564 เพรำะลำออกจำกรำชกำรวันที่ 30 มีนำคม 2564
2.5.2 เป็นผู้ที่ในครึ่งปีที่ปฏิบัติรำชกำรไม่ครบ 4 เดือน เนื่องจำกบรรจุเข้ำรับรำชกำรเมื่อ
วันที่ 24 ธันวำคม 2563 จำนวน 7 รำย ดังนี้
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กลุ่ ม ย่ อ ยที่ 2 (รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา,ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ,ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษารวมผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา)
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 3 รำย ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ในระดับดีเด่น จำนวน 3 รำย
2 ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 23 รำย ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น จำนวน 23 รำย
3. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ/รวมผู้รักษำกำรในตำแหน่งจำนวน 228 รำย
3.1 มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น จำนวน 226 รำย
3.2 มีผู้ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับดีมำก จำนวน 1 รำย
3.3 มีผู้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน เนื่องจำกเป็นผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำ
เลื่ อนเงิน เดือน ตำมกฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่ อนเงิน เดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561ข้อ 10 (2)
จำนวน 1 รำย เนื่องจำกในครึ่งปี ที่แล้ วถูกลงโทษตัดเงินเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มีคำสั่ ง
ลงโทษ เป็นเวลำ 3 เดือน ตำมคำสั่ง สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ 454/2563
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
กลุ่มที่ 2 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ
วันที่ 1 มีนำคม 2564 จำนวน 3 รำย
1. ตำแหน่ งผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำ จำนวน 1 รำย ได้รับ กำรพิ จำรณำเลื่ อนเงินเดือนระดับดีเด่ น
จำนวน 1 รำย
2. ตำแหน่งข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน จำนวน 2 รำย ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น
จำนวน 2 รำย

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๓๐

1. มำตรำ 23 มำตรำ 24 มำตรำ 27 มำตรำ 53 มำตรำ 72 มำตรำ 73 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.25417 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
3. คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 เรื่องกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่ำ “ขั้นเงินเดือน” ในกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นคำว่ำ “เงินเดือน” ทุกแห่ง
4. คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 53(3)(4) แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
5. กฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561
6 กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำขั้นต่ำ
หรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9 หนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพัน ธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่ อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10.. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2562ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
12. หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28ธันวำคม
2561 เรื่อง กำรกำหนดจำนวนครั้งของวันลำและกำรมำทำงำนสำย
13. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
14. หนั งสื อส ำนั กเลขำธิกำรคณะรั ฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวั นที่ 23 มิถุนำยน 2540 เรื่อง
ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร
15. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 742 ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563)
16. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร

๓๑

