แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบรอยละ) ตั้งแตครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เปนตนไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
---------------------การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เปน
การเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ (เปอรเซ็นต) เปนครั้งแรกตั้งแตมีพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ
เงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และตามความในขอ 7 แหงคําสั่ง คสช.ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.1 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 (ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561)
1.2 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561)
1.3 ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนฯ พ.ศ.2561
1. มีผลบังคับใชตั้งแต 1 ต.ค.61 ใชเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เปนตนไป
2. ยกเลิก กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2550
3. ครึ่งปแรก ตั้งแต 1 ต.ค.-31 มี.ค. ครึ่งปหลัง ตั้งแต 1 เม.ย.-30 ก.ย. ครึ่งปที่แลวมา คือ ระยะเวลา
ครึ่งปแรกหรือปหลังที่ผานมา
3. ใชคากลางและฐานในการคํานวณเลื่อนเงินเดือน
4. มีคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน ทําหนาที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนไมเกินวงเงินที่
ไดรับจัดสรร (สพฐ.เปนผูจัดสรร) และไมนําวงเงินเลื่อนมาเฉลี่ยใหไดเทาๆ กัน
*พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนด
*รวมทั้งใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน และขอควรพิจารณาอื่นของผูรับการประเมิน
5. เลื่อนเงินเดือ นแตละคนในแตละครั้งไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณ ถามีเศษไมถึง 10
บาท ปรับใหเปน 10 บาท (ปรับเปน 10 บาทแลวตองไมใหเกินวงเงินเลื่อนที่ไดรับจัดสรร)
*ใชวงเงินเลื่อนรอยละ 3 ของวงเงินรวมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวตนและ
ปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ของทุกป
*วงเงินเลื่อนรอยละ 3 กรณี สพฐ.มีนโยบายกันไว จะใชไดตามที่ไดรับจัดสรร
6. เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (ครึ่งปแรก) เลื่อน 1 เมษายน ครั้งที่ 2 (ครึ่งปหลัง) เลื่อน 1 ตุลาคม
7. เลื่อนไมเกินขั้นสูงของอันดับ ผูไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับ ใชฐานในการคํานวณของ
อันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยู (อันดับ คศ.3 อาศัยเบิก คศ.4 ตองใชคากลาง คศ.3)
8. ก.ค.ศ.เปนผูกําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณ
9. ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนแจงผลการเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งใหแตละคนทราบเปนขอมูลเฉพาะ
บุคคล ประกอบดวยอัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อ น ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อ น และ
เงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนเงินเดือน กรณีไมเลื่อนใหแจงพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนเงินเดือน
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10. ผูจะไดเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ นี้
10.1 ในครึ่งปที่แลวมา มีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับพอใช หรือรอยละ 60
10.2 ในครึ่งปที่แลวมา ไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักวาโทษภาคทัณฑ ไมถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10.3 ในครึ่งปที่แลวมา ตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา 2 เดือน
10.4 ในครึ่งปที่แลวมา ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร
10.5 ในครึ่งปที่แลวมา ตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน หรือได
ปฏิบัติราชการมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนกอนถึงแกความตาย
10.6 ในครึ่งปที่แลวมา ผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน
10.7 ในครึ่งปที่แลวมา ผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 4 เดือน
10.8 ในครึ่งปที่แลวมา ตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการ
กําหนด ในกรณีนี้
*สพฐ.ในฐานะสวนราชการ ไดกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสาย ตาม
หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไวดังนี้
1) ลาบอบครั้ง ลาเกิน 6 ครั้งสําหรับขาราชการ/ลูกจางประจําในสถานศึกษา และ
ลาเกิน 8 ครั้งสําหรับขาราชการ/ลูกจางประจําในสํานักงาน
2) มาทํางานสายเนืองๆ เกิน 8 ครั้งสําหรับขาราชการ/ลูกจางประจําในสถานศึกษา
และเกิน 9 ครั้งสําหรับขาราชการ/ลูกจางประจําในสํานักงาน
10.9 ในครึ่งปที่แลวมา ตองไมลากิจสวนตัวและลาปวยเกิน 23 วัน แตไมรวมถึงวันลาตามขอ
10.6 หรือ 10.7 และวันลาดังตอไปนี้
ก) ลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธีฮัจย ไมเกิน 120 วัน
ข) ลาคลอดบุตร ไมเกิน 90 วัน
ค) ลาปวยจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกิน 60 วันทําการ (ใหนับเฉพาะวันทําการ ไมรวมวันหยุดวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติร าชการตามหนาที่ห รือ ในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัตริ าชการตามหนาที่ (ไมกําหนดจํานวนวันลา ใหนับรวมทั้งวันทําการ วันหยุด
วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
* การลาตามขอ ค) - ง) สถานศึกษาอนุญาตไดไมเ กิน 60 วัน ถาเกิน 60 วัน ให
เสนอ ผอ.สพท.อนุญาตไดไมเกิน 120 วัน จํานวนวันลาที่เกิน 120 วัน งดจายเงินเดือน/คาจาง
จ) ลาพักผอน
ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ตามกฎหมาย
ฌ) ลาไปพื้นฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
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11. ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย ตามความจําเปนของหนวยงาน ตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ.จึงจะ
เกิดสิทธิในการเลื่อนเงินเดือนได แตละครั้งไมเกินรอยละ 2
12. ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานในชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑพิจ ารณา การยาย-โอน
เลื่อนตําแหนง เปลี่ยนตําแหนง สับเปลี่ยนหนาที่ การไปชวยราชการ หรืองานพิเศษอื่นใด ใหนําผลการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานทุกตําแหนงมาประกอบการพิจารณา
13. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือถูกสั่งใหไปปฏิบัติการใดใหนับเวลาระหวาง
ลานั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ หรือลาไปฟนฟูส มรรถภาพดานอาชีพเนื่องจากไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่จนทําใหตกเปนผูทุพพล
ภาพหรือพิการ เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่แลวสั่งเลื่อนเงินเดือนยอนหลังไดไมเกินรอยละ 3 ของฐานเงินเดือนใน
แตละรอบการประเมินในแตละชวงเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลา หรือถูกสั่งใหไปทําการ หรือไดรับอนุญาตไปฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ ตามผลการประเมินของสวนราชการนั้นๆ
14. อยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาฯ ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได
15. กระทําความผิดตามขอ 10.2 และถูกลงโทษเกินกวาภาคทัณฑแลวแตไดรับการลงโทษอีก ซึ่งเปน
ความผิดเดียวกันที่ถูกสั่งลงโทษมาแลวจะสั่งลงโทษอีกไมได
16. ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญาถึงที่สุดแลวทําใหการเลื่อนเงินเดือนไมเปนไปตาม
หลักเกณฑนี้ ใหสั่งเลื่อนเงินเดือนใหมตามหลักเกณฑนี้
17. เกษียณอายุราชการ สั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
18. เสียชีวิตกอน 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม มีเวลาปฏิบัตริ าชการไมนอยกวา 4 เดือน อยูในเกณฑที่
จะไดเลื่อนเงินเดือน ใหสั่งเลื่อนเงินเดือนใหมีผล ณ วันเสียชีวิต
19. ผูที่ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสาย ตามขอ 10 แต
ผู มี อํ า นาจสั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นพิ จ ารณาแล ว เห็ น สมควรเลื่ อ นเงิ น เดื อ นได ให เ ลื่ อ นได ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 2
นอกเหนือจากนี้เสนอ ก.ค.ศ. เปนการเฉพาะราย
20. ผูที่ลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย อยูกอนกฎ ก.ค.ศ.ฉบับนี้ ใหดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ.เดิม
(พ.ศ.2550)
21. ผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แตถูกรอการออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ไวอยูกอนกฎ
ก.ค.ศ.นี้ใชบังคับก็ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได
22. เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.61 ใหเปนไปตาม กฎ ก.ค.ศ.เดิม
23. การใดที่ดําเนินการไดตาม กฎ ก.ค.ศ.เดิม อยูกอนวันที่ กฎ ก.ค.ศ.นี้ใชบังคับ และการใดมิได
กําหนดไวใน กฎ ก.ค.ศ.ฉบับนี้ ใหเปนไปตาม ก.ค.ศ.กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมิน (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2661)
1. ใชหลักเกณฑและวิธีการนี้ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561
2. ผู บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น โดยยึ ด หลัก การปฏิ บั ติ ต นที่ เ หมาะสมและปฏิ บั ติร าชการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. วัตถุประสงคของการประเมิน
3.1 การเลื่อนเงินเดือน และคาตอบแทนอื่นๆ
3.2 การพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.3 การใหรางวัลจูงใจ
3.4 การใหออกจากราชการ
3.5 การบริหารงานบุคคลดานอื่นๆ
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4. ประเมินปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ต.ค.-31 มี.ค.ของปถัดไป ครั้งที่ 2
ระหวางวันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.ปเดียวกัน
5. มี 2 องคประกอบในการประเมิน รวม 100 คะแนน ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ
5.1 ดีเดน
รอยละ 90.00 ขึน้ ไป
5.2 ดีมาก
รอยละ 80.00 – 89.99
5.3 ดี
รอยละ 70.00 – 79.99
5.4 พอใช
รอยละ 60.00 – 69.99
5.5 ปรับปรุง
รอยละ 59.99 ลงมา
*เกณฑการประเมิน มี 5 ระดับ (ตามแบบประเมินและองคประกอบการประเมิน)
1. ระดับ 1 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยูในระดับ 1 ให 1 คะแนน
2. ระดับ 2 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยูในระดับ 1 ระดับ 2 ให 2 คะแนน
3. ระดับ 3 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยูในระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3
ให 3 คะแนน
4. ระดับ 4 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยูในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และ
ระดับ 4 ให 4 คะแนน
5. ระดับ 5 หมายถึง มีผลการประเมินในระดับคุณภาพอยูในระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
ระดับ 4 และระดับ ให 5 คะแนน
*เกณฑการตัดสินจากสรุ ป ผลการประเมินวาผูไดรับ การประเมินอยูในระดับ ใด ตามระดับ ผลการ
ประเมินในขอ 5.1-5.5
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.กําหนด (แบบประเมิน มี 4 แบบ)
2.1 แบบประเมินครู
2.2 แบบประเมินผูบริหารสถานศึกษา
2.3 แบบประเมินผูบริหารการศึกษา
2.4 แบบประเมินศึกษานิเทศกการศึกษา
7. กําหนดขอตกลงระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมิน ตามมาตรฐานและภาระงานขั้นต่ํา
ที่กําหนดไว
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานใหดําเนินการ ดังนี้
8.1 ผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินกอนเริ่มรอบ
การประเมินแกผูรับการประเมินทราบ
8.2 ผูบังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการตามขอตกลงและปฏิทินการประเมินใหทราบ
(ใหหนวยงานการศึกษากําหนดปฏิทินวาจะประเมินชวงใดเวลาใดในแตละรอบการประเมิน)
8.3 ผูรับการประเมินประเมินตนเองตามเอกสารหลักฐานที่มีอยูจริง
8.4 ผูบังคับบัญชาประเมินและบันทึกผลการประเมิน
8.5 ในระหวางรอบการประเมินผูบัง คับบัญชาใหคําปรึก ษา แนะนําเพื่อปรับ ปรุง พัฒนา
เสริมสรางประสิทธิภาพ กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมินใหผลงานสําเร็จตามขอตกลง
8.6 ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบ
8.7 ผูบังคับบัญชาประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบ
โดยทั่วกัน
9. หนวยงานการศึกษาจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงค ขอ 3 และจัดเก็บรักษาไว
อยางนอย 2 รอบการประเมิน
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10. การนํ าผลการประเมิ น ไปใช ป ระโยชน ให ห น วยงานที่ จ ะนํา ผลการประเมิ นไปใชกํ า หนด
รายละเอียดใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการนั้น
11. กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑนี้ใหเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา
ขอมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือน
1. องคประกอบสําคัญในการเลื่อนเงินเดือน
1.1 อันดับเงินเดือน/วิทยฐานะ = ตองถูกตองเที่ยงตรง
*ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ หากสงสัยใหไปตรวจสอบโดยตรงที่ สพป.
อยาคิดวาสงไปผิดแลว สพป.จะแกไขให ไมควรโทรศัพทไปขอตรวจสอบเพราะตองดูเอกสารถึงจะตอบได
*ผิดแลวตองเลื่อนตามนั้น เพราะเลื่อนแลวเงินหมดไมมีวงเงินเหลือไวใหเลื่อนอีก
1.2 ฐานในการคํานวณ (คากลาง) = ใหถูกตองตามฐานอันดับเงินเดือน/วิทยฐานะ
*ตองลงคากลางใหตรงกับอันดับเงินเดือน/วิทยฐานะ ผิดแลวตองเลื่อนตามนั้น เพราะเลื่อนแลว
เงินหมดไมมีวงเงินเหลือไวใหเลื่อนอีก
*ตามขอ 1.1 และ 1.2 = กรณีเลื่อนผิด แกไขโดยการปรับลดหรือปรับเพิ่มรอยละที่ไดเลื่อน
ใหตรงกับจํานวนเงินที่เลื่อน ของโรงเรียนนั้นๆ
1.3 จํานวนวันลา
=
ตามรอบการประเมิน/จํานวนวันลาไมเกินที่กําหนด
1.4 ผล/คะแนนประเมิน
=
เปนจริงตามเอกสารที่ปรากฏ

6

ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละอันดับ
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
อันดับ

วิทยฐานะ

คศ.5

เชี่ยวชาญพิเศษ

คศ.4

เชี่ยวชาญ

คศ.3

ชํานาญการพิเศษ

คศ.2

ชํานาญการ

คศ.1

-

ครูผูชวย

-

ชวงเงินเดือน

ฐานในการคํานวณ
ระดับ

อัตรา

60,840

76,800

บน

68,560

29,980

60,830

ลาง

60,830

50,330

69,040

บน

59,630

24,400

50,320

ลาง

50,320

40,280

58,390

บน

49,330

19,860

40,270

ลาง

37,200

30,210

41,620

บน

35,270

16,190

30,200

ลาง

30,200

24,890

34,310

บน

29,600

15,440

24,880

ลาง

22,780

19,910

24,750

บน

22,330

15,050

19,900

ลาง

17,480

ระดับผลการประเมิน
ดีเดน

คะแนนประเมิน

90 ขึ้นไป

ดีมาก

คะแนนประเมิน

80.00 - 89.99

ดี

คะแนนประเมิน

70.00 - 79.99

พอใช

คะแนนประเมิน

60 - 69.99

ปรับปรุง

คะแนนประเมิน

59.99 ลงมา
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1(1
เมษายน 2562) เปนตนไป
1. ใหยกเลิก ประกาศ สพฐ.เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2551
2. ใชสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่รับเงินเดือ นจากงบประมาณของ
สพฐ. (ยกเวนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวทุกตําแหนง)
3. แบงกลุมขาราชการเพื่อบริหารวงเงิน
3.1 กลุมที่ 1 ขาราชการครู อันดับครูผูชวย – คศ.3
3.2 กลุมที่ 2 ขาราชการครู อันดับ คศ.4-5
4. แบงกลุมขาราชการเพื่อใชเงินเลื่อน
4.1 กลุมที่ 1 รอง ผอ.ร.ร. และครูสายการสอน
4.2 กลุมที่ 2 รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก และ ผอ.ร.ร.
5. ใหนับตัวขาราชการที่มีตัวตนอยูจริง ณ วันที่ 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. ของทุกป ยกเวน
5.1 ผอ.สพป.
5.2 ขาราชการที่ไปชวยราชการทุกกรณี
6. ให สพท.จัดใหมคี ณะกรรมการบริหารวงเงินระดับ สพท. ประกอบดวย
6.1 ผอ.สพป.
ประธาน
6.2 รอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบงานบุคคลฯ
รองประธาน
6.3 ผอ.กลุมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
6.4 ผอ.ร.ร.
จํานวน 4 คน
กรรมการ
6.5 ครูสายการสอน
จํานวน 4 คน
กรรมการ
6.6 ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ/เลขาฯ
6.7 จนท.ที่รับผิดชอบเงินเดือน
ผช.เลขาฯ
ใหมีหนาที่ :- บริ ห ารวงเงิ น ในการเลื่ อ นเงิ น เดือ นข า ราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวงเงิน
เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ.การ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 และวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารวงเงิน แลวใหผูบังคับบัญชาชี้แจงทําความเขาใจใหขาราชการที่เกี่ยวของในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ใหบริหาร
วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการในสังกัดโดยคํานึงถึง
(ก) ขาราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
(ข) ข า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นท อ งถิ่ น ห า งไกล/ทุ ร กั น ดาร (ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไมสะดวก หรือมีความยากลําบากในการปฏิบัติงาน
(ค) หนวยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลังแตมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสูง
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7. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
7.1 สพป./ระดับสถานศึกษา
ผอ.ร.ร.พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการระดับ ร.ร. ไมนอยกวา 3 คน หากสถานศึกษา
ใดมีขาราชการครูไมครบ 3 คน ใหของขาราชการครูโรงเรียนใกลเคียงมาแตงตั้งใหครบ ใหคณะกรรมการทํา
หนาที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
7.2 ระดับ สพป.
ผอ.สพป. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย
7.2.1 ขาราชการที่ปฏิบัติงานใน สพป.
7.2.2 ผอ.ร.ร./รอง ผอ.ร.ร.
7.2.3 ครูสายผูสอน
8. ขั้นตอนการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน
8.1 สพป./ร.ร. นํ า ผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของผู บัง คับ บั ญ ชาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับสถานศึกษา/สพท.
8.2 สพป./ร.ร. จัดทําบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการ
แยกกลุม พรอมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวของ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
8.3 สพป. สงผลการพิจารณาให ศธจ.ศรีสะเกษ เสนอ กศจ.ศรีสะเกษ
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(กําหนดการตางๆ ใหเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด)
ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางประจํา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2562
- สพป.แจงปฏิทินกําหนดการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
- สพป.แจงนับตัวขาราชการ/ลูกจางประจํา ที่ปฏิบัติหนาที่และมีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
ภายใน วันที่ 8 มีนาคม 2562
- ร.ร.สงรายงานการนับตัวขาราชการ/ลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
ภายใน วันที่ 11 มีนาคม 2562
- สพป.สงแบบรายงาน 1/1-1/2 ให สพฐ. ทราบ
- สพป.สงแบบรายงาน 1/3-1/4 ให สพป.ตางๆ ทราบ
- สพป.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร.
- สพป.แตงตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
- สพป.กรอกขอมูลขาราชการทุกตําแหนง (ยกเวน ผอ.สพป./ไปชวยราชการ) ลงในระบบสง สพฐ.
ภายใน วันที่ 1 เมษายน 2562
- ร.ร.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานขาราชการ/ลูกจางประจํา ในสังกัด
- สพป.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานขาราชการ/ลูกจางประจํา ในสํานักงาน
ภายใน วันที่ 4 เมษายน 2562
- ร.ร.ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการและพิจารณาผลการปฏิบัติงขาราชการ/ลูกจางประจําในสังกัด
- สพป.ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการและพิจารณาผลการปฏิบัติงขาราชการ/ลูกจางประจําในสังกัด
- สพป.สงแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพป.ให สพฐ.ทราบ (เอกสารหมายเลข 1/7)
ภายใน วันที่ 5 เมษายน 2562
- สพป.โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการแจงการจัดสรรวงเงินเลื่อน
ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2562
- ร.ร.รายงานผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางประจํา ให สพป.ทราบ
- สพป.รายงานผลการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางประจํา ให สพป.ทราบ
ภายใน วันที่ 19 เมษายน 2562
- สพป.จัดทํารายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ/ลูกจางประจํา เสนอคณะกรรมการระดับเขต
ภายใน วันที่ 24 เมษายน 2562
- สพป.นําเสนอ อกศจ./กศจ.ศรีสะเกษ
ตั้งแต วันที่ 26 เมษายน 2562
- สพป.เสนอ ศธ.ลงนามในคําสั่ง/จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
- สพป.รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน เอกสารหมายเลขตาง ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ -การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ใหเปนไปตามกําหนดการในปฏิทินนี้
- กําหนดการตามปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีความจําเปนและเหมาะสม

หมายเหตุ

