38

11/

I lf
กฎหมาย/ระฒียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบ ัติ
# B iH sr J3EF

การเลือ นเงนเดอนธาราซการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
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ณํท'®'กแซต'พ'พ'พี่'การศึกษาประถมสืกษาสงขลา เขต ๒
กลุ่มทนบำเหน็จความชอบและ'นณูชีถือจ่าย
กลุ่มบริหารทนบุคคล
รวบรามโดย ะ นางสจารี ศรีส้มพุทธ

กฎหมาย/ระเปียบ/หลไ!เกณฑ์/แนวชฏิฑฅ์ ิ
การเลอนเงินเดือนบ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ต
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีส้มพุทธ

คำน่า
ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อ นเงิน เดือนของข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ. ๒(£๖๑ ซึ่ง ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก วันที่ ๒๖ กัน ยายน
๒๕๖๑ และมีผลใช้บ ังคับ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป และ สำนัก งาน ก ค ศ. มีม ติให้ยกเลิก
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษา ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖๕/๔๘๒ลงวันที ๓ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑โดยกำหนด
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานชองข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เป็นด้นไป และมีมติให้ยกเลิกแบบบันทึกการประเมินแนบท้ายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกลายงาน และแก้ไขคำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูแ ละบุค ลากรทางการ ศึก ษา ทุก สายงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงให้ใช้ค ำขึ้แ จงและแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานชองข้าราชการครุและบุคลากรทางภารศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๖
ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
(วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๖๒)เป็นด้นไป ประกอบกับ สานัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขึ้น พื้น ฐาน ได้ม ีป ระกาศสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขึ้น พื้น ฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘
กมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบ ัต ิในการพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ ส ๒๕๖๒
คู่มือ กฎหมาย/ระเบีย บ/หลัก เกณฑ์/แนวปฏิบ ัต ิฉ บับ นี้ ได้รวบรวมไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ล่งเสริมและสนับสบุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึง และการ
นำไปใช้ประโยชน์จากการรวบรวมกฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราฃการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาตามที่ ก.ค.ศ และสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขึ้น พื้น ฐานได้ก ำหนดใหม่
และสามารถดำเนิน การปฏิบ ัต ิง านตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารได้อ ย่า งถูก ต้อ ง บริสุทธี้ ยุต ิร รรม และเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ

นางสุจารี ศรีส้มทุทซ
ผู้รวบรวม

สารบญ
หน้า
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฎิบีตการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.ร) หนังสือสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ท ี่ศ ธ ๐๔๑๔๖/๔๐๑๔.................. ๑
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๑ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา
๑.๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ คฮ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๑....................... ๒
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๓ กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อ นเงิน เดือนของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ........... ๓
๑.๔ หนังสือสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๔๖/๙๒๔........ ..... ๑๑
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ คฮ ๐๔๐๐๙/ว ๒๗.............๑๒
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๖ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วัน ที................................. ๑๓
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ เรื่อง แนวปฏินัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ ๒๔๖๒
๑.๗ ค่ม ือ การดำเนิน การพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา...............๒๐
สงกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๓๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒.........................๓๐
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๙ หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ คธ ๐๔๑๔๖/๑๐๒๘............. ๓๒
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๔๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๐ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนทีสุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๔๒๒............๓๓
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนทีสุด ที่ ศธ ๐๔๐๐ฟ ว ๑๖๑๔............๓๔
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๑ เรื่อง ซักข้อมการเลือนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๔๖๑)
๑.๑๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนทีสุด ที่ ศร ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๖๘ .. . ๓๔
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๖๑
๑.๑๓ หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖๗/ว ๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒................ ๓๖
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๔ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ คธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๓๒๔...........๓๙
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๒ เรื่อง ซักข้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นด่าจ้างลูกจ้าง
ประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๔๖๒)
๑.๑๔ หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ท ี่ศ ธ ๐๔๑๔๖/๒๐๐๖............๔๔
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๑๖ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๔๐๘...........๔๔
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๑.๑๗ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๐๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ.. ๔๖
บุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

สารบัญ
๑.๑๘

๑.๑๙
๑.๒๐

๑.๒๑

๑.๒๒

หน้า
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๗ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราซการครูและ ๔๗
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัตราขการ
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ฅธ ๐๔๐๐๙/ว๒๘๔๔............๔๘
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๖๒ เรื่อง การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๙๗๒...........๔๒
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีถึงแก่ความตาย
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประลมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ ศร ๐๔๑๔๖/๒๐๐๗ ........ ๔๔
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๙ เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู
๔๖
และบุคลากรทางการศึกษา

๒. หลัก เกณฑ์วิธ ีก ารประเมิน ....................................................................................................................................
๒.๑ หนังสือสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ด่วนที่สุด ที่ ศร ๐๔๑๔๖/๑๔๑๑ ๔๗
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๖๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราขการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖ ๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๒................................ ๔๘
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แบบที่ ๑ แบบประเมินๆ สายงานการสอน..........................................................................................๖๑
- แบบที่ ๒ แบบประเมินฯ สายงานบริหารสถานศึกษา........................................................................ ๖๖
- แบบที่ ๓ แบบประเมินฯ สายงานบริห ารการศึก ษา......................................................................... ๗๑
- แบบที่ ๔ แบบประเมินฯ สายงานนิเทศการศึก ษา...............................................................................๗๖
๒.๓ หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ศ ธ ๐๔๑๔๖/๔๔๔๓..................๘๒
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบ่ฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๔ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศร ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๔๖๑.....................................๘๓
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. การกำหนดจำนวนครั้ง ของการลาและการมาทำงานสาย.............................................................................
๓.๑

หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ ที่ศ ธ ๐๔๑๔๖/๑๔๒ ...................๘๔
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๖๒ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
๓.๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศร ๐๔0 0 ๙ /ว ๘0 ๖๗............................ ๘๖
ลงวันที ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๑ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ

ที่ ศธ 04146/ 4 ° 1 4"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทมศึกษาลงชลา เขต 2
ก.ลาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
ตุลาคม 2561

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
สิงที่ส่งมาด้วย กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 1 ‘ชด
พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206 7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. โด้ออกกฎ ก ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ๋งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
135 ตอนที่ 36 ก วันที่ 26 กันยายน 2561 และมีผลนังคบใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รายละ,เอียดตามสิง
ที่ส่งมาด้วย
จํงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏบต และแจํงข้าราชการในสังกัดทราบด้าย
ขอแสดงควาบุนับถือ

_
(นายปราโมหย ส่งสิงห)
^ ท !ไจ^ท7?านทงา11เชพนห็่การสิnบาประทมศ๊ทษาสท‘อา เพ ?

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-7425-8705 และ 0-7425-8216 ต่อ 14
โทรสาร 0-7425'8249

X
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สำนักงานเขตพนที่การศึกชา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
H4QS
เลขที๒,
่รับ

.

สำนัโพานปลัดกระYTOงศึกษาธิ การ
กทม. ๑๐๓๐๐
พ พ กนยายน ๒๕๖๑
เรึ๋อง การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางกา*^ก^า
เรยน ปลัดกระหรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวด และผู้อำนวยการสำนักงาษ
เขตพื้นที่การศึกษา
ลื่งที่ส่งมาด้วย กฎ ก.ค-ค. การเลื่อนเงินเดือนชองช้าราชการครูและบุคลากรทางการ^กใะท พ-ศ- ๒15:๖๑
ด้วย ก.ค.ค. ได้ออกกฎ ท.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของซาราขการครูและบุคลากรทา ง ค า า
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นละมีผลใช้บังคับ
ในวนที่ ๑ ดุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามลื่งที่ส่งมาด้วย
จังเรียบมาเที่อโปรดทราบและถือปฏิบัต และแจ้งซาราชทารในสังกัดทราบด้วย
ขอแส^งความนับรอ
(นายฟ้มีจํรกศึดุวรรพรัง^
เทชาธิการ fUlA

ภารภจ!สรมสร้างและพฒนๆประสืทรภาพสารปฎบัตราขภาร
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐
โทรสาร o ๒๒๘๑ ๓๒๒๙
" *>
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กฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงิน เดือนของช้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บช้า ราซการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๔๔๗ และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ
ระเบ ีย บ ช ้า ราช ก ารค รูแ ล ะ บ ุค ล าก รท างก ารศ ึก ษ า พ.ศ ๒๔๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้ร ับ อนุม ัต ิ
จากคณะรัฐมนตรี ออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ค.ศ. นี้ให้ใช้บังดับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เปีนด้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก กฎ ก.ค.ศ. ว่า ด้ว ยการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นชองช้า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๔๔๐
ข้อ ๓ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
“ป ี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแ รก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม ลิงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหสัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วัน ที่ ๑ เมษายน ลิงวันที่ ๓๐ กัน ยายน
“ครึ่งปีท ี่แ ล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีห ลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
“หัว หน้า ส่ว นราชการ” หมายความว่า ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เลขาธิก าร อธิบ ดื
หรือ ตำแหน่งที่เรียกชื่อ อย่างอื่น ที่ม ีฐานะเทียบเท่า
“ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา" หมายความว่า หัว หน้า ส่ว นราชการ ศึก ษาธิก ารจัง หวัด ผู้อ ำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
“ผู้ม ีอ ำนาจสั่งเลื่อ นเงิน เดือ น” หมายความว่า ผู้ม ีอ ำนาจตามมาตรา ๔๓
“คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการที่ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาแต่ง ตั้ง ชื้น เพื่อ พิจ ารณา
ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษนั)นัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีลม้ พุทธ สพป.สงขลา เขต ๒ : page ๓

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจ จานุเบกษา

๒๖ กัน ยายน ๒๕๖๑

“กฅจ.’' หมายความว่า คณะกรรมการศึก ษาธิก ารจังหวด และหมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.
ซึ่ง ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
“ ค ่า ก ล าง” ห มายความว่า ผลรวมของเงิน เดือ นตํ่า สุด กัษ เงิน เดือ นสูง สุด แต่ล ะอัน ดับ
ที่ช ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาได้ร ับ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตัวเลข
ที่จะนำไปใช้คิดฐานในการคำนวณ
“ฐานในการคำนวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนำไปใช้ในการคิดคำนวณเพื่อเลื่อนเงิน เดือน
ของช้าราขการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาแต่ล ะอัน ดับ โดยแบ่งออกเน้น
(๑) ฐานใน การคำน วณ ระดับ ล่า ง ได้แ ก่ ผลรวมของเงิน เดือ นตํ่า สุด ตามที่ ๆ.ค.ศ
กำหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
(๒) ฐานในการคำนวณ ระดับ บน ได้แ ก่ ผลร■ วมของเงิน เดือ นสูง สุด ตามที่ ก ค ศ.
กำหนดกับค่ากลาง หารด้วยสอง
ในกรณีที่คำนวณตามวิซีการดังกล่าวแล้ว มีผลทำให้ฐานในการคำนวณระดับล่างของอันดับเงินเดือน
ที่สูงกว่า มีค ่าตากว่าหรือ เท่ากับ ฐานในการคำนวณระดับ บนของอัน ดับ เงิน เดือ นที่ต รกว่าซึ่งอยู่ก ัด ลงไป
ก.ค.ศ. อาจปรับ ฐานในการคำนวณระดับ ล่า งของอัน ดับ เงิน เดือ นที่ส ูง กว่า นั้น เสีย ใหม่ใ ห้ส ูง ขึ้น ได้
โดยต้องนำภาพรวมของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงิน เดือนทงระบบมาเน้น เกณฑ์ในการพิจารณา
“ ช่ว งเงิน เดือ น” หมายความว่า ช่ว งของเงิน เดือ นระหว่า งเงิน เดือ นขั้น ตํ่า ถึง ค่า กลาง
หรือระหว่างค่ากลางถึงเงิน เดือนขั้น สูง แล้วแต่กรณี และช่วงเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการคำนวณด้วย
ข้อ ๔ การเลื่อ นเงิน เดือ นของช้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ให้ผู้'อังตับบัญ ชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน ทำหน้าที่พ ิจ0รณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็น
ต่อผู้บ ังคับ บัญ ชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาชองผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงิน เดือนโดยความเห็น ชอบ
ของ กศจ. เว้น แต่ก รณ ีท ี่ส ถานศึก ษาใดมีช ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาเน้น ตำแหน่ง
หางวิซ าการ นละมีก ฎหมายว่า ด้ว ยการจัด ตั้ง สถานศึก ษาหรือ ข้อ บัง คับ ที่อ อกโดยอาศัย อำนาจ
ตามกฎหมายดัง กล่า ว กำหนดให้ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นโดยความเห็น ชอบของสภาสถานศึก ษา
ก็ให้เน้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนั้น
การเลื่อ นเงิน เดือ นของช้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ให้เน้น ไปตามหลัก เกณฑ์
และวิธ ีก ารที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ และให้น ำผลการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านที่ไ ด้ด ำเนิน การ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ส. กำหนดตามมาตรา ๗๒ มาประกอบการพิจ ารณา โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
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การพิจ ารณ าเลื่อ นเงิน เดือ นชองข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรหางการศึก ษา ให้พ ิจ ารณา
โดยยึด หลัก คุณ ชรรม ความเท ี่ย งธรรม เป ีด เผย โปร่ง ใส แล ะพ ิจ ารณ าผ ลก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน
ท ี่เ ป ็น ป ระโยซ น ้ต ่อ ผ ู้เ รีย น เป ็น ห ล ัก ต าม แ น วท างก ารจ ัด ก ารศ ึก ษ าท ี่ก ำห น ด ไว้ใ น ก ฎ ห ม าย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง ให้พ ิจ ารณาถึง ความประพฤติใ นการรัก ษาวิน ัย คุณชรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิช าชีพ ประกอบกบข้อ มูล การลา พฤติก รรมการมาทำงาน และข้อ ควรพิจ ารณาอน
ของผู้นั้น
ก ารเล ื่อ น เงิน เดือ น ให ้ข ้า ราช การครูแ ละบ ุค ลากรท างการศึก ษ า โดยมิไ ด้ด ำเนิน การ
ตามวรรคสองและวรรคสาม แตใช้วิธิก ารหารเฉลี่ยเพื่อให้ช้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาทุก คน
ได้รับ การเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่าทันจะกระทำมิได้
ข้อ ๕ เพื่อประใยซนิในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม ให้ส่วนราชการบริหารวงเงิน
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมชองส่วนวาชการหริอเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางทารศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้
ในอัต ราไม่เ กิน ร้อ ยละหกชองฐานในการคำนวณ และให้ส ่ว นราชการหรือ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
แล้ว แต่ก รณ ี ป ระก าศอัต ราร้อ ยละข องฐาน ใน ก ารคำน วณ ท ี่ไ ด้ใ ช ้เ ป ็น เก ณ ท ํใ น ก ารคำน วณ
เพื่อ เลื่อ นเงิน เดือ น โดยต้อ งประกาศให้ท ราบเป็น การทั่ว ไปอย่า งช้า ที่ส ุด พร้อ มกับ การมีค ำสั่ง เลื่อ น
เงินเดือน
การคำนวณจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนล้ามีเฅษไม1ถึงสิบบาทให้ปดเป็นสิบบาท
ข้อ ๖ การเลื่อ นเงิน เดือ นของช้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาโดยปกติใ ห้เลื่อ น
ปีละสองครั้ง ลังต่อโปนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็น การเลื่อ นเงิน เดือ นสำหรับ การปฏิบ ัต ิร าชการในครึ่งปีแ รก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ไลัเลื่อน
{๒) ครั้งที่สอง เป็น การเลื่อ นเงิน เดือ นสำหรับ การปฏิบ ัต ิร าชการในครึ่งปีห ลัง โดยไห้เลื่อน
ในรันที่ ๑ ตุลาคมของปีลัดไป
ข้อ ๗ การเลื่อนเงิน เดือนชองช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ล ะคนในแต่ละครั้ง
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงชองอันลับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณีที่ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ไลัรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันลับ,งินเดือน
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไต้รับเงิน,ดือนสูงกว่าหรือตากว่าขั้นตํ่ๅ
หรือสูงกว่าขั้น สูงชองอัน ลับ การเลื่อ นเงิน เดือ นให้ค ำนวณจากฐานในการคำนวณชองอัน ลับ เงิน เดือ น
ของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่
การเลื่อ นเงิน เดือ นชองช้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาสำหรับ ตำแหน่ง ที่ม ีว ิท ยฐานะ
ซึ่ง ไม่ผ ่า นการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านตามมาตรา ๕๕ ไม่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ การพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ น
ในระดับดีขึ้นไป หรือให้งดการเลือนเงินเดือน แล้วแต่กรณี
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ในกรณีท ี่ช ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู้ใ ดใต้ร ับ เงิน เดือ นถีง ขั้น สูง ของอัน ดับ
เงิน เดือ นสำหรับ ตำแหน่ง หรือ วิท ยฐานะที่ด ัา รงอยู่ หากผู้น ั้น !ดัร ับ แต่ง ตั้ง ให้ต ำรงตำแหน่ง อื่น
หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น และเงิน เดือนที่ไดัรับอยู่นั้นตรกว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในตำแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงิน เดือนให้ผัน ั้น เป็น กรณีพ ิเศษได้ โดยให้นำผลการประเมินผล
การปฏิบ ัต ิงานครั้งหลังสุด มาใช้ไนการพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงิน เดือนตั้งแต่วัน ที่
ใดัรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่นั้น
ช้อ ๘ ให้ ก.ค.ศ. กำหนดค่ากลาง ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ค. นี้
แล้วให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งส่วนราชการและสำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาทราบเป็น การล่วงหน้า
ข้อ ๙ ให้ผ ้ม ิอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นจัด ให้ม ีก ารแจ้ง ผลการเลื่อ นเงิน เดือ นแต่ล ะครั้ง
ให้ช ้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาแต่ล ะคนทราบเป็น ข้อ มลเฉพาะแต่ล ะบุค คล
การแจ้ง ผลการเลื่อ นเงิน เดือ นตามวรรคหนึ่ง ให้ป ระกอบด้ว ย อัต ราร้อ ยละที่ไ ดัร ับ การเลื่อ น
ฐานในการคำนวณ จำนวนเงิน ที่ใ ดัร ับ การเลื่อ น และเงิน เดือ นที่พ ีง ได้ร ับ เมื่อ ไดัร ับ การเลื่อ น
ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น
ในกรณีท ี่ไ ม'สั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นให้แ ก่ช ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู้ใ ดให้แ จ้ง
ให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๐ ช้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาซึ่ง จะได้ร ับ การพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ น
ในแตละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แลัวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ
(๒) ในครึ่งปีที่แลัวมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสิยเกียรติศ้กด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซี่งมิใช่ความผิดที่!ดักระทัาโดยประมาท หรือความผิดลหโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราซการโดยใม่มิเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มาต้อ งใต้ร ับ การบรรจุเช้า รับ ราชการมาแล้ว เป็น เวลาไม'น้อ ยกว่า สี่เดือ น
หรือได้ป ฏิบ ัติราชการมาแล้วเป็น เวลาไม่น ้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา สำหรับผู้ไต้รับอนุญาตให้โปศึกษา ใIกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมิเวลาปฏิบัติราซการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๗) ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มา สำหรับ ผู้ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้ล าติด ตามคู่ส มรสไปปฏิบ ัต ิร าชการ
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราซการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มาต้อ งไม่ล า หรือ มาทำงานสายเกิน จำนวนครั้ง ที่ห ัว หน้า ส่ว นราชการ
หรือผู้,ซ ึ่ง ไต้ร ับ มอบหมายกำหนดเป็น หนัง สิอ ไว้ก ่อ นแล้ว โดยคำนึง ถึง ลัก ษณะงานและสภาพห้อ งที่
อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
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(๙) ในครึ่งป็ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบลามวัน แต่ไม่รวมดงวันลา
ตาม (๖) หรือ (๗) และวันลา ดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุป ลมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือ งเมกกะ ประเทศซาอุด ิอ าระเบีย
เฉพาะวัน ลาที่ม ีส ิท ธิได้รับ เงิน เดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงิน เดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเล้าสิบวัน
(ค) ลาป่ว ยซึ่ง จำเน้น ต้อ งรัก ษาตัว เป็น เวลานานไม่ว ่า คราวเดีย วหรือ หลายคราวรวมกัน
ไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราซการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับ จากการปฏิบ ัต ิราขการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับ การตรวจเลือ กหรือ เข้ารับ การเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่ว ยเหลือ ภรืย าที่ค ลอดบุต ร เฉพาะวัน ลาที่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ เงิน เดือ นระหว่า งลา
ตามกฎหมาย
(ฌ) ลาไปพิน ฟสมรรถภาพตั'นอาชีพ
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันลำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ท!ม่ใซ่วันลาป่วย
ตาม (๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ
ข้อ ๑๑ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ซึ่ง ผู้บ ัง คับ บัญ ชาได้ส ่ง หรือ อนุญ าต
ให้ล าไปศึก ษา ติก อบรม หรือ วิจ ัย ตามความจำเน้น หรือ ความต้อ งการชองหน่ว ยงานเพื่อ ประโยชน์
ต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาหรือ วิช าชีพ หรือเน้น คุณ วุฒ ิข าดแคลน ทั้งนี้ ต้องเน้นคุณ วุฒ ิที่ ก.ค ศ.
รับ รองและกำหนดว่าเน้น คุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาก่อนไปศึก ษา
ให้ถ ือ เน้น การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการและมีส ิท ธิไ ด้ร ับ การพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นในระหว่า งลาไปศึก ษา
ติก อบรม หรือ วิจ ัย แล้ว แต่ก รณี ต่อ เมื่อ ได้ร ับ อนุม ัต ิจ าก ก.ค.ศ. หรือ กศจ. ที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย
และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่น คำขอต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเพื่อ เสนอต่อ ก.ค ศ. หรือ กศจ. ที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา ติกอบรม หรือวิจัย
(๒) ศึก ษา ติก อบรม หรือ วิจ ัย สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่ไ ด้ร ับ อนุญ าตและตามระยะเวลา
ชองหลัก สูต รที่ส ถาบัน การศึก ษาหรือ หน่ว ยงานที่ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาไปศึก ษา
ติกอบรม หรือวิจัย ได้กำหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา
(๓) มีความอุตสาหะ ขยันหมั่น เพียรในการศึกษา ติกอบรม หรือวิจัย โดยต้องมีผลการศึกษา
ผลการติกอบรม หรือวิจัย แล้วแต่กรณี ตังต่อไปนี้
(ก) การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า ๒.๔
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(ข) การศึกษาระดับ ปริญ ญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไม,ตํ่ากว่า ๓.๒
(ค) การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ใม่ต ํ่ากว่า ๓.๕
(ง) การ'ฝึก อบรม หรือ วิจ ัย มีผ ลการฝึก อบรมห รือ มีค วามก้า วห น ้า ใน การวิจ ัย
ที่มีคุณ ภาพสูง แก้วแต่กรณี
(๔) มีก ารใข้ค วามรู้เกี่ย วกับ หลัก วิซ าที่ไ ดัศ ึก ษา ฝึก อบรม หรือ วิจ ัย เพิอ เป็น ประโยชน์
ต่อ การพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรืย นรู้ห รือ คุณ ภาพการศึก ษาในสถานศึก ษา หรือ หน่วยงานการศึก ษา
ที่ล ัง กัด โดยจัด ทำเป็น รายงานเสนอแนวความคิด ห รือ วิธ การพ ัฒ นาคุณ ภาพ การจัด การเรีย นรู้
หรือ คุณ ภาพการศึก ษาเสนอต่อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาทุก คเงที่ม ีก ารพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นในระหว่า งลา
ตามที่ ก.ค.ค. กำหนด
ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการศึก ษา ผลการฝึก อบรม หรือ ความก้า วหน้า ในการวิจ ัย
และรายงานเสนอแนวความคิด หรือ วิธ ีก ารพัฒ นาคุณ ภาพการจัด การเรีย นรู้ห รือ คุณ ภาพการศึก ษา
ตาม (๔) เป็น หลัก ในการพิจ ารณ าเลื่อ นเงิน เดือ น และรายงานผลการพิจ ารณ านั้น พร้อ มด้ว ย
ข ้อ ม ูล ด ัง ก ล ่า ว ต ่อ ผ ู้บ ัง ค ับ บ ัญ ช า แ ล ะ ให ้ผ ู้ม ีอ ำน าจ ล งเล ื่อ น เงิน เด ือ น พ ิจ ารณ ารายงาน ผ ล
จากผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นวำอยในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน
เมื่อผู้นั้นสำเร็จการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้
การเลื่อ นเงิน เดือ นตามวรรคหนึ่งให้เลื่อ นได้ในอัต ราไม่เกิน ร้อ ยละสองชองฐานในการคำนวณ
ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นในแต่ละรอบการประเมิน
เมื่อ ผู้ม ีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความ,โน1ข้อนี้แล้,ว ให้รายงาน ก.ค.ศ. ทราบ พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบทารพิจารณา
ข้อ ๑๒ การพิจ ารณาผลการปฏิบ ัต ิงาน ให้น ับ ช่วงเวลาการปฏิบ ัติราซการและการปฏิบ ัติงาน
ในองค์ก ารระหว่า งประเทศตามข้อ ๑๐ (๙) (ซ) ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มาเป็น เกณฑ์พ ิจ ารณา เว้น แต่
อยู่ใ นหลัก เกณฑ์ต ามข้อ ๑ ๐ (๕) และ (๖) ให้น ับ ช่ว งเวลาปฏิบ ัต ิร าชการไม่น ้อ ยกว่า ลื่เ ดือ น
มาเป็น เกณฑ์พ ิจารณา
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้า ย เปลี่ยนตำแหน่ง
ลับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือ ได้ร ับ อนญาตให้ไ ปปฏิบ ัต ิง านนอกเหนอหน้า ที่ห รือ งานพิเศษอื่น ใด หรือ ลาไปปฏิบ ัต ิง านใน
องค์ก ารระหว่า งประเทศตามข้อ ๑๐ (๙) (ช) ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มา ให้น0''ผลการปฏิบ ัต ิร าชการและ
การปฏิบ ัต งานชองผู้น ั้น ทุก ตำแหน่งและทุก แห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อ นเงิน เดือนด้วย
ข้อ ๑๓ การพ ิจ ารณ าเลื่อ น เงิน เดือ น ให ้แ ก,ข้า ราชก ารค รูแ ล ะบ ุค ลากรท างก ารศึก ษ า
ซึ่งในครึ่ง ปีท ี่แ ลัว มาได้ร ับ อนุญ าตให้ล าไปปฏิบ ัต ิงานในองค์ก ารระหว่างประเทศตามข้อ ๑ 0 (๙) (ซ)
หรือ ถูก สั่ง ให้ไ ปทำการใดซึ่ง ให้บ ับ เวลาระหว่า งนั้น เหมือ นเต็ม เวลาราชกๅร หรือ ได้ร ับ อนุญ าต
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ให้ลาไปพิน ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เนื่อ งจากได้ร ับ อัน ตรายหรือ การป่ว ยเจ็บ เพราะเหตุป ฏิบ ัต ิร าชการ
ในหน้าที่ หรือ ถูก ประทุษ ร้า ยเพราะเหตุก ระทำการตามหน้า ที่จ นทำให้ต กเป็น ผู้ท ุพ พลภาพหรือ พิก าร
เมื่อ ผู้น ั้น กลับ มาปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าชการให้ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นพิจ ารณาสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นได้
ครั้ง ละไม่เกิน ร้อ ยละสามของฐานเงิน เดือ นข้า ราชการผู้น ั้น ในแต่ล ะรอบการประเมิน สำหรับ ช่ว งเวลา
ที่ได้รับ อนุญ าตให้ลาไปปฏิบ ัติงาน หรือช่วงเวลาที่ถูก สั่งให้ไปทำการนั้น หรือช่วงเวลาที่ได้รับ อนุญ าต
ให้ล าไปพิน ฟูส มรรถภาพด้า นอาชีพ โดยให้ใ ข้ผ ลการเข้า รับ การพิน ฟูส มรรถภาพด้า นอาชีพ ประกอบ
การพิจารณาด้วย โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน นั้งนี้ ให้มีการประเมินผล
การปฏิบ ัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นจะน่าเอาเหตุท ี่ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ผู้ใ ดถูก แต่ง ตั้ง คณะกรรมการลอบสวนในกรณีถ ูก กล่า วหาว่า กระทำผิด วิน ัย อย่า งร้า ยแรง หรือถูกฟ้อง
คดีอ าญามาเป็น เหตุใ นการไม่พ ิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ผู้นั้นไม่ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณ ีท ี่ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู้ใ ดถูก สั่ง ลงโทษทางวิน ัย
ที่ห นัก กว่า โทษภาคทัณ ฑ ์ ห รือ ถูก ศาลพ ิพ ากษ าใน คดีอ าญ าให ้ล งโท ษ ใน ความผิด ท ี่เ กี่ย วกับ
การปฏิบ ัต ิห น้าที่ร าชการ หรือ ความผิด ที่ท ำให้เลื่อ มเลืยเกิย รติศ กดึ้ฃ องตำแหน่ง หน้าที่ร าชการของตน
ซี่ง มิใ ช่ค วามผิด ที่ไ ด้ก ระทำโดยประมาท หรือ ความผิด ลหุโ ทษ และเป ็น การถูก ลงโท ษจ''ก
การกระทำความผิด เดีย วกัน ถ้า ถูก สั่ง ไม่เ ลื่อ นเงิน เดือ นมาแลัว เพราะเหตุท ี่ถ ูก ลงโทษทางวิน ัย
หรือ ถูก ศาลพิพ ากษาในคดีอ าญ าให้ล งโทษจะสั่ง ไม่เ ลื่อ นเงิน เดือ นซํ้า อีก ครั้ง หนื่ง เพราะเหตุจ าก
การกระทำความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
ข้อ ๑๖ ในกรณ ีท ี่ผ ลการพิจ ารณ าโทษทางวิน ัย หรือ โทษทางอาญ าที่ถ ึง ที่ส ุด แล้ว มิผ ล
ทำให้ก ารเลื่อ นเงิน เดือ นของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู้ใ ดไม่เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ให้ผู้ม ีอำนาจสั่งเลื่อนเงิน เดือนพิจ ารณาสั่งเลื่อนเงิน เดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นเถึยใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
ข้อ ๑๗ ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มา ถ้า ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู้ใ ดอยู่ใ นเกณฑ์
ที่จ ะได้เลื่อ นเงิน เดือ น แต่ผ ู้น ั้น จะต้อ งพ ้น จากราชการไป เพ ราะเห ตุเ กษ ีย ณ อายุต ามกฎห มาย
ว่า ด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้า ราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นนเพื่อประโยชน์
ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในรันที่ ๓0 กัน ยายนของปีท ี่จะพัน จากราชการ
ข้อ ๑๘ ในครึ่ง ปีท ี่แ ล้ว มา ถ้า ข้า ราชการครูน ละบุค ลากรทางการศึก ษาผู้ใ ดอยู่ใ นเกณฑ์ท ี่
จะได้เ ลื่อ นเงิน เดือ น แต่ผ ู้น ั้น ถึง แก่ค วามตายก่อ นหรือ ในวัน ที่ ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุล าคม
ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจลัง เลือ นเงิน เดือ นลัง เลือ นเงิน เดือ นให้ผ ู้น ัน เพื่อ ประโยชน์ใ นการคำนๆณบำเหน็จ น่า นาญ
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ ๑๐ เนื่อ งจากชาดคุณ สมบัต ิเกี่ย วกับ ระยะเวลาปฏิบ ัต ิร าชการ การลา หรือ การมาทำงานสาย
ตามที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ค. นี้ แต่ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นพิจ ารณาเห็น สมควรเลื่อ นเงิน เดือ นให้
โดยมีเหตุผ ลเป็น กรณีพ ิเศษ ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่งเลื่อ นเงิน เดือ นเสนอ กศจ. เพี่อ พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ
สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละลองของฐานในการคำนวณชองข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้น ี้น
ข ้า ราช ก ารค รูแ ล ะบ ุค ล าก รท างก ารศ ึก ษ าผ ู้โ ด ไม ่อ ยู่ใ น เก ณ ฑ ์ท ี่จ ะเล ื่อ น เงิน เด ือ น ได ้
ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แต่ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นพิจ ารณาเห็น สมควรเลื่อ นเงิน เดือ นให้โ ดยมีเหตุผ ล
เป็น กรณ ีพ ิเ ศษ ให้ผ ู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ น โดยความเห็น ชอบชอง กศจ. เสนอ ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิให้ส ั่งเลื่อนเงิน เดือ นเป็น การเฉพาะราย
ข้อ ๒๐ การพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นแก่ข ้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที่ล าโปศึก ษา
ฝึก อบรม หรือ วิจ ัย อยู่ในวัน ก่อนวัน ที่ก ฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้,บังคับ ให้ด ำเนิน การให้เป็น ไปตามที่ก ำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นของข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒๑ ในวัน ที่ก ฎ ก.ค.ศ. นี้ใ ข้บ ัง คับ ถ้า ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ผู้ใ ดอยู่ใ นเกณฑ์ท ี่จ ะได้เลื่อ นขั้น เงิน เดือ น และผู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นพิจ ารณาเห็น สมควร
เลื่อนขั้น เงิน เดือน แต่ผ ู้น ั้น ถูก รอการเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นเพราะเหตุก รณีถ ูก ฟ้อ งคดีอ าญาตามหลัก เกณฑ์
ทื่ใข้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้เข้'บังคับ ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงิน เดือนมีคำสั่งเลื่อน,งิน เดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นที่ไคัรอไว้ทั้งหมด
ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับครึ่งปีหลังชองปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใข้บังคับอยู่ในจันก่อนวันที่กฎ ก.ค ศ. นี้ใข้บังคับ
ข้อ ๒๓ ก ารใด ท ี่เ ค ยด ำเน ิน ก ารได ้ต าม ก ฎ ก.ค.ศ. ว่า ค ัว ยก ารเล ื่อ น ข ั้น เงิน เด ือ น
ของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใข้บังคับ
และมีไคักำหนดไวิในกฎ ก.ค.ศ. นี้ จะดำเนินการต่อไปไคัประการใดให้เป็นไปดามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ให้ไวั ณ วันที่ ๑๗ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญ เศรษฐศึลป๋
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซิการ
ประธาน ก.ค.ศ.
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกพาประถมศึกพาสงขลา เขต 2
ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110

j

มีนาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและ■ บุคลากรหางการศึกพา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียบในสังกัด ทุกโรง
ลื่งที่ล่งมาด้วย สำเนาหน'งสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกพาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร 04009/ว627
ลงวนที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 1 ชุด
พร้อมนี้ ขอล่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกพาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร 04009/
ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกพา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกพาสงขลา เขต 2 จึงขอให้สถานศึกพาได้ศึกพาและ
ดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกพาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฎิบ้ต!,นการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกพา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562
พร้อมคู่มีอการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกพา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดด้งแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบ้ต และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

พชปราไมฬล่ง สิง ^ V v « . _
การสิกษ11ป ร ะ ท ftrti i

กสุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-7425-8705 และ 0-7425-8216 ต่อ 14
โทรสาร 0-7425-8249
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพึ๋นฐาน
กระทรวงศึกษาธการ กทม. ๑ 0 ๓๐๐

พี้ ศร 0 ๔๐๐๙/ท ำ la ฟ่

la fr' กุมภาพับซ ๖๔๖๒
เรื่อง การเสือนเงินเสือนข้าราขการศรูนละบุคล^กรทางการศึกษา
เรืยน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นพี้การศึกษ’'1ทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงาน ก ค.ศ พี้ ศร ๐๒๐๖ ๗/ว ๑๔ ลงวันพี้ ๒๗ ทนยายน ๒๔๖๑
(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค ศ พ ี้ฅ ธ 0๒0 ๖ ๗/ว ๒0 ลงวันพี้ ๓0 ตุลาคม ๒๔๖๑
สิงพี้ล่งมาด้วย ๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน เรื่อง แนวปฎิบ้ตในการพิจารณา
เลื่อนเงินเสือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น'พี้บฐาน พ.ค. ๒๔๖๒ จานวน ๑ ฉนับ
๒. คูมอการดำเนันการพิจารณาเลื่อนเงินเสือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือพี้อ้างถึง (๑) และ (๒) สำนักงาน กคค ได้แจ้งกฎ ก.ค ศ การเลื่อนเงินเดอนของ
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ และหลักเกณฑ์และวซการประเมนผลการปฎบตงานของ
ข้าราขการครนละบุคลากรทางการศึกษา โดยใหใข้บังคับตงแต้วันพี้ m ตุลาคม ๒๔๖๑ เป็นตบไป ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐานพิจารณาแลว เพี้อไหการพิจารณาเสือบเงินเดอน
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเริยบริอย จ้งขอใหสำนักงานเขตพี้นพี้การศึกษาทุกเขต
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดาเนันการต'1มแนวปฎิบ้ดไนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้'1ราขการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลังกัดสำนักงานคณะกรรบการการศึกษาขั้นพี้นฐาน พ ส ๒๔๖๒ ประกอบกับ
คู่ม อการดาเนัน การพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ลังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน โดยดาวน์โหลดสิงพี้ล่งมาด้วย(๑)และ (๒)ได้พี้ http-y/personneLobec.go.th
จ้งเริยนมาเพี้อทราบและถึอปฎ'บดตอไป
ขอแสดงความนับถึอ
(นายนญรทษ ซอตกพฺบํ

ttwsttyjrtiiliimmn'wrntfiพสํtmwfm

สำนักพัด]บาระบบบริหารงานบุคคลและนัดการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธภาพการบริหารบุคคล
โทร. o พ£>๘๘ ๔๖๔๒
โทรสาร o ๒๒๘๑ 0 ๖๓๘
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ประกาศสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติไนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วย ก.ค.ศ, ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ไข้บังคับตั้งแต่วับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป
ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ,ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพึ้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และ
เหมาะสม โดยคำนึงกึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานตำแหน่ง สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพบฐาน จงกำหนดแนวปฏิบ้ตใบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คังนั้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ''ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพึ้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ให้ไข้แนวปฏิบัติตามประกาศนี้ เพื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
หางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ๒๕๖๒) เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลกประกาศสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติใบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
ผู้น ัง คับ บัญ ชา หมายกึง เลขาธิก าร กพฐ .1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หริอ ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เริยกชื่ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
สพฐ หมายกึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลพท. หมายกึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้มอำนาจสังเลื่อนเงินเดือน หมายกึง ผู้มอำนาจตามมาตรา ๕๓
กศจ. หมายกึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหมายความรวมกึง อ.ก.ค.ศ.
ชื่ง ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
เขตพื้นที่การศึกษา หมายกึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาใน สศศ. หมายกึง หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใบสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
ข้าราชการ หมายกึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่วับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณของ สพฐ. (ยกเว้นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒))
มีตวอยู่จริง หมายกึง จำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติหนัาที่ราชการอยู่จริงไนหน่วยงาน’ปิจจุบัน
ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน แลวนต่กรณี
/ข้อ ๕ กฎหมาย...
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ข้อ ๔ กฎหมายและระเปียบที่เกี่ยวข้อง
การพิจ ารผาเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ให้ถ ึอปฏิบ ัต ิต าม
กฎ ท.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Vi.Pl. ๖๕๖<ร) และหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. เรื่อง ชัก ข้อ มการเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา (ก้าม) และระเปีย 1บ
กระทรวงการคลังวำด้วยการเบกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษชองข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้Iด้รับนบเตีอบหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกลัถึงชั้นสูงของอันดับหรือตาแหบ่ง พ.ศ. ๖๕๕๐ และที่แก้โขเพิ่มเติม รวมถึงองค์ภรกลาง
บริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีหลักเกณฑ์หรือมีมติอบุม้ตเป็นหลักการให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจอังเลื่อน
เงินเดือนพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการเป็นกรณีพิเศษเอพาะรายได้
ข้อ ๖ การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทางานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน
คผะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศร ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๖๗ ลงวันที่ ๒๘ รันวาคม ๒๔๖๑ ดังนี้
๖.๑ การลาน่อยครั้ง
๖.๑.๑ ลาเกน ๖ ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
๖.๑.๒ ลาเกิน ๘ ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสำนักงาน
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลาไม่เกิน
๑๔ วันทำการและมีผลการประเมนการปฏิบัติงานดืเค่น ผู้บังคับบัญชาตามลำดับอาจเสนอผู้มีอำนาจอังเลื่อน
เงินเดือนพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
๖.๒ การมาทำงานสายเนองๆ
๖.๒.๑ มาทำงานสายเกิน ๘ ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการใบสถานศึกษา
๖.๒.๒ มาทำงานสายเกิน ๙ ครั้ง สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัตราชการในสำนักงาน
กรณีข ้าราชการที่ม ีค ำอังให้ไปปฏิบ ัต ิราชการคาบเกี่ยวระหว่างสถานศึกษากับ สำนัก งาน
ให้ใข้เกณฑ์ "การลาบ่อยครั้ง" ดามข้อ ๖.๑.๒ และเกณฑ์,การมาทำงานสายเนองๆ,, ตามข้อ ๖.๒,๒
ข้อ ฝ การประเมินประสิทธภาพและประสืทธิผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ
ให้ใข้แบบประเมนผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยให้สรุป
ผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๑ เพิ่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
ผลการประเมินดีเด่น
ผลการประเมินดีมาก
ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๘๐.๐๐'๘๙.๙๙
ผลการประเมินดี
ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙
ผลการประเมินพอใข้
ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙
ผลการประเมินปรับปรง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ ๔๙.๙๙ ลงมา (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)
ข้อ ๘ การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
๘.๑ การแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงินให้แบ่งออกฟ้น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๘.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, ดศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓
๘.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ และ ดศ.๔
๘.๒ การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ ๘.๑ กลุ่มที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒ ให้แยกวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๘.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน
๘.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศค์ และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
/ทั้งนี้ให้เลื่อนเงินเดือน...
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ทั้งนี้ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการดืกษา ภายในวงเงินของแต่ละ
ตำแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนชองตำแหน่งใดมีเหลือจึงสามารกเกลื่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้
๘.๓ การนับจำนวนข้าราขการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราขการ เพื้อคำนวณวงเงิน ๓%
ที่ใข้ในการเลื่อนเงินเดือนให้นับจากจำนวนข้าราชการที่มีดัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ &1 กับยายน
แล้วแต่กรณ ยกเว้นข้าราชการต่อไปบึ๋ให้นับที่ ลพฐ.
๘.๓.๑ นอ.ลพท. และผู้’รักษาราชการแทน ผอ.สพท.
๘.๓.๖ ข้าราชการที่ช่วยปฏํบตราขการที่ สพฐ.
๘.๓.๓ ข้าราชการที่ช่วยปฎิบตราขการด่างสังกัด ลพฐ.
๘.๓.๔ ข้าราชการที่ช่วยปฏิบัรราชการหน่วยงาบพิเศษเป็นประจำและเต็มเวลา โดยมีได้
ปฏํบ้ตราชการให้กับด้นสังกัด เช่น กอ.รมน., กรป.กลาง, ค.ร.ม. หรืออื่นๆ
ข้อ ๔ ลพฐ. บรืหารวงเงิน ๓%ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการดืกษา
ในภาพรวมชอง ลพฐ. และอัด สรรวงเงิน ที่ใข้เลื่อ นเงิน เดือ นในแต่ล ะครั้ง (๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม)
ให้แต่ละ ลพท. ตามที่ ลพฐ. กำหนด โดยคณะกรรมการบรืหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระด้บ ลพฐ.
ล้าหรับวงเงินอัดสรรของคณะกรรมการบรืหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ ลพฐ.
อัดสรรตามเงอนไขที่ ลพฐ. กำหนด ซึ่งอัดสรรให้ทุก ลพท. โดยยดหสักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุด
ที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั้วลืงและเป็นธรรม
ข้อ ๑๐ การแต่งทั้งคณะกรรมการบรืหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้แต่งทั้งคณะกรรมการ
ดังนี้
๑๐.๑ คณะกรรมการระดับ ลพฐ,
ลพฐ. พิจารผาแต่งทั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ ลพฐ.
ประกอบด้วย
(๑) เลขาธการ ภพฐ.
ประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธการ กพฐ. ซึ่งกำกับดแลการปฏบ้ตราซการ
รองประธานกรรมการ
ของ ลพร.
(๓) รองเลขาธการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการล้านักใน ลพฐ. ที่เลขาธการ กพฐ. มอบหมาย
กรรมการ
(๖) ผู้จำนวยภารล้านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิตการ กรรมการและเลขานุการ
(๗) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสรัางประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๘)หัวหนัากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจาหนัาที่กลุ่มงานผู้ช่วยเลขานุการ
เลื่อนเงินเดือน
ให้คณะกรรมการมีหนัาที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ลพฐ.ให้เป็น
ไปตาม กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดืกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ และวินิจฉัย
ปีญหาที่เกัดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู้นังดับบัญชาชี้แจงท่าความเข้าใจให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ
๑๐.๒ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศกษา
ลพท. พิจารผาแต่งทั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ ลพท.
ให้ครบทุกองคํประกอบ ดังนี้
/ (๑) ผู้จำนวยการ...
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(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การดืก'ษา
ประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสืกบา
รองประธานกรรมการ
ที่รับผํดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล
(๓) ผู้อำนวยการกลุ่มน้เทศ ตดตาม และประเมนผลการจัดการดืกบา
กรรมการ
(๔) ผู้บริหารสถานดืกบา จานวน ๔ คน
กรรมการ
(๔) ขาราชการสายงานการสอน จำนวน ๔ คน
กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานการ
(๗) เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มหน้าที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการใน ลพท. ที่ได้รับจัดสรร
จาก ลพฐ. และวงเงินที่เหลอจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้เป็น
ไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการดืกบา พ.ศ.๒๔๖๑ และวิบจฉ้ยปีญหา
ที่เกดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แลัวให้ผู้บังดับบัญชาขึ้แจงทำความเขาใจให้ฟ้าราชการที่เกี่ยวฟ้องในลังกัดทราบ
ทงนี้ให้ ลพท. บริหารวงเงินในภารเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการใบ ลพท. โดยคำนงถง
(ก) ฟ้าราชการที่มผลการปฎิบัตงานที่ม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
(ข) ฟ้าราชการที่ปฏบัตหน้าที่ในทองถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง)
หริอการคมนาคมไม่สะดวก หริอมึความยากลำบากในการปฏิบ้ตงาน
(ค) หน่วยงานการสืกบาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง แตมประสิทธิภาพในการปฏึบ้ดงานสูง
ฟ้อ ๑๑ การแต่งตงคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑ ๑ .๑ คณะกรรมการระดับ สพฐ.
สพฐ. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ สพฐ. ชี่งประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ กพฐ.
ประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการ กพฐ. ขึ้งกำกับดูแลการปฎบัติราชการ
รองประธานกรรมการ
ของ สพร.
(๓) รองเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและน้ดืการ กรรมการและเลขานุการ
(๖) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๗) หัวหนัากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจ้าหนัาที่กลุ่มงาบผู้ช่วยเลขานุการ
เลื่อนเงินเดือน
ให้คณะกรรมการทำหน้าที่พ ิจารณาฟ้าราชการนับ มีด ัวที่ ลพฐ. ตามฟ้อ ๘.๓ รายงาน
ผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญ ชาตามลำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน
๑๑.๒ คณะกรรมการระดับ สหท.
ผอ.สพท. พิจารผาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การดืกบาไม่น้อยกว่า ๓ คน
ประกอบด้วย
(๑) ฟ้าราชการที่ปฏิบัติงานใน สพท.
(๒) ผู้อำนวยการสถานศีกบไ/รองผู้อำนวยการสถานดืกบา
(๓) ฟ้าราชการสายงานการสอน
Aห้คณะกรรมการ...
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ให้คณะกรรมการทำหนาที่พ ิจารณา รายงานผลการพิจ ารณา และเสนอความเห็บ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มิอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความพ็นขอษของ กศจ1
๑๑,๓ คณะกรรมการระดับสลานดืกบา
ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาแต่งดั้งคณะกรรมการระคับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ คบ
หากในสถานศึกษามีฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ ๓ คน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทำหบังสิอ
ฃอรายชื่อฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกดัเคียงเพื่อแต่งดั้งคณะกรรมภารให้ครบ
ตามจำนวน
ให้ค ณะกรรมการทำหน้าที่พ ิจารณา รายงานผลการพิจ ารณา และเสนอควานเห็น ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามสำดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจดังเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กคจ.
๑๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาในดังคัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการให้ใฟ้แนวทางของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
การศึกษาโดยอบุโลม
ทั้งนี้ การแต่งดั้งคณะกรรมการในฟ้อ ๑๑ ให้คำน้งถีงหลักธรรนาภิบาลและทารพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าดัวยวธิปฏิบตราชการทางปกครองด้วย
ฟ้อ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ให้น้าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน {ตามฟ้อ ๗)
และวงเงินที่!ดัรับจัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกำหนดร้อยละโดยใฟ้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน
สำหรับการเลื่อนในแต่ละกลุ่มและอับดับเงินเดือนตามตารางฐานใบการคำนวณที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมิเงื่อนไช ดังนี้
๑๒.๑ การเลื่อนเงินเดือนของฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง
ให้เลื่อนไดั!ม่เกนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่!ดัรับแต่งดั้ง
ในกรณีที่ฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือน ตาม กฎ ก,ค.ศ. ว่าด้วยการให้ฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หริอตากว่าขั้นตรหริอสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้คำนวณจากฐานในการคำนวณของอันดับ
เงินเดือนชองคำแหปงและวทยฐานะที่คำรงอยู'
๑๒.๒ ม!ห้น้าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่าคัน
๑๒.๓ การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เภินร้อยละ ๖ ของฐาน
ในการคำนวณ
๑๒.๔ เฉพาะจำนวนเงินที่!ดัรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามิเศษไมถงสิบบาทให้ปิดเป็นสิบบาท
ฟ้อ ๑๓ ขั้นตอนการดำเบนการเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการครูและบุคลากร1ทางการศึกษา
๑๓.๑ ฟ้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สถานศึกษา/สพท. น้าผลการประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผู้บังคับบัญ ชาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา/สพท.
(๒) สถานศึกษา/สพท. จัดทำบัญชีสรูปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการ
แยกแต่ล ะกลุ่ม (ตาบฟ้อ ๘) พร้อ มรายงานการประชุม ของคณะกรรมการและเอกสารที่เกี่ย วฟ้อ ง เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อประกอบการพิจารณาจองผู้มิอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
(๓) สพท. ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฟ้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในดังกัด สพท. ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวด เพื่อน้าเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นขอบ
๑๓.๒ ฟ้าราชการในสถานศึกษาดังคัดสำบักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้น้าวธิการที่!ฟ้คับ
ฟ้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษามาใฟ้โดยอนุโลม
/ ๑๓.๓ การสั่งเลื่อน...
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ร)ดา.๓ การสั่งIลื่อนเงิน;ดอน
๑๓.๓.๑ ผู้นิอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือนให้'กันข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยความเห้นชอบชอง กศจ.
๑๓.๓.๒ สำบักบริหารงาบการศึกษาพิเศษนำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. สำนกบริหารงานการศึกษาพิเศษให้ความเหนชอบแล้วเสนอผู้นิอำนาจตามมาตรา ๕๓
สั่งเลื่อนเงินเดือน
๑๓.๓.๓ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มิการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ประกอบล้วย อัตราร้อยละที่ใล้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ
จำนวนเงินที่ไล้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไล้รับเมื่อไล้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั๊น
ในกรณที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้นก,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใคให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบ.
พร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๔ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วยราชการระหว่าง
สพท. ให้พิจารณา ตังนี้
๑๔.๑ กรณที่มาช่วยราชการระหว่างครึ่งปี โดยมิผลการปฏิบัติงานคาบเกี่ยวกันทั้งสองทาง
ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ข้าราชการมาช่วยราชการนำผลการปฏิบัติงานใบช่วงก่อนที่จะช่วยราชการมาประกอบ
การพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยง สพท. ล้นสังกัดเพี่อคำเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน
๑๔.๒ กรณที่มาช่วยราชการ โดยมิผลการปฏิบัติงาบทางเขตพื้นที่การศึกษาที่ช่วยราชการ
ครบครี่งปี ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ข ้าราชการมาช่วยราชการเป็นผู้พ ิจารณา แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปให้
สพท. ล้นสังกัดเพี่อคำเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ ๑๔ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไล้รับการเลื่อน
หริอแต่งตั้งให้คำรงคำแหน่งใหม่ (ยาย) หริอรับโอนมาจากส่วนราชการอื่นในระหว่างครึ่งปี ของการเลื่อน
เงินเดือนแต่ละครั้ง ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายหรอรับโอนเป็นผู้คำเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยนำผล
การปฏิบัติงานจากเขตพื้นที่การศึกษา หริอส่วนราชการเดืมมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล้วย
ข้อ ๑๖ การไม่เลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด ให้ผู้บงคับบัญชา
ชี้แจงเหตุผลไห้ข้าราชภารผู้นั้นทราบ และให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเชดพื้นทการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการไม่เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นโดยละเอียด
เพี่อปีองกันการร้องทุ กข้ไนภายหลัง
ข้อ ๑๗ การรายงาบผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท/ผู้รักษาราชการแทบ ผอ.สพท.
พอ.ลพท/ผู้รักษาราชการแทน พอ.ลพท. จัดส่งแบบประเมินผลกาวปฏิบัติงานชองข้าราซการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.อำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ
๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๔๖๑ไปที่สำนกพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเพื่อประกอบ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับ ลพฐ. ตามข้อ ๑ ๑ .๑ (สำหรับแบบบันทึกการประเนิน
ตอนที่ ๑ และแบบบันทึกการประเมินตอนที่ ๒ ให้จัดเก็บไวัที่ ลพท. ไวัอย่างห้อยสองรอบการประเมิน)
ข้อ ๑๘ การจัดเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาบของข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษา เมื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่อำหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมิน
จัด เก็บ สรุป ผลการประเมิน ของผู้ใล้บ ัง คับ บัญ ชาไวัในแฟ้ม ประวัต ิข ้าราชการหริอ จัด เก็บ ในรูป แบบอื่น
ตามความเหมาะสมก็ได้ อย่างน้อยสองรอบการประเมิน
/ข้อ ๑๙...
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ข้อ ๑๙ การดำเนนการพจารณาเลี่อนเงนเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืก'ษาให้เป็น
ไปตามปฎที่นนละใข้แบบบญซีรายละเอียดตามที่ ลพฐ. กำหนด
ข้อ ๒๐ ให้เลขาธการ กพฐ. มีอำนาจดืความและวนิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฐบ้ตตามประกาศนี้

(พายบญ พ ยอดเฬขรี)
&*า01ทร«ณ1ทรา*(การทาฬพาร,นพึ๋ฬูเาแ
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คูมอการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการสีกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสีกษาขั้นพื้นฐาน
แนวชา3การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรหางทารสีทษา สังกัด ลพฐ.
©. ชสักการและเหตุผล
ดํวย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชภารครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ, to(£๖๑
โดยให้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป โดยมีสาระสำดัญ ให้เปลี่ยนวรการเลื่อนเงิน เดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระนบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบนข้าราชการพลเรือนสามี'ญ
ตามหนังดือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ คธ ๐๒0 ๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบกับ ก.ค.ศ.
กำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวธการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
ตามหนังดือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๑ เพี่อประกอบการพิจารณา
เลื่อ นเงิน เดือ น และคณะกรรมการขบเคลื่อ นการปฏิร ูป การศึก ษาชองกระทรวงศึก ษาธิก ารในภูม ิภ าค
มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการเกั๋ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหร้บข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
เนื่องจากประกาฅสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชึ่งดือปฏิบัติมาตั้งแต่
การเลื่อนขั้น เงิน เดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๑) ไม่สอดคลองกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประกาศใช้ใหม่ สพฐ. จึงประกาศแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลังกัด ลพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๒ เพี่อ สพท. ดือ
ปฏิบัติตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เป็นด้นไป พร้อมทั้งได้จัดทำคูมออบับนี้ เพี่อ
สร้างความเข้าใจในภารดำเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละให้เป็นไปในนนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และ
วํธิการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒. การบริหารวงเงินรวม
เพี่อประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม สพฐ. จะบริห ารวงเงินใบการเลื่อน
เงินเดือนในภาพรวมของ สพฐ. และจัดสรรไห้ทุก สพท, โนรูปแบบของคณะกรรมการบริหารวงเงินระดับ สพฐ.
๒.๑ การบริหารวงเงินระดับ สพฐ,
สพฐ. บริหารวงเงิน ๓% ที่คานวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง
ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวม
ชอง สพฐ. และจัดสรรวงเงินที่ใข้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม)ให้แต่ละ สพท.
ตามที่ สพฐ. กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพฐ.
สำหรับวงเงินจัดสรรชองคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพฐ. จัดสรร
ตาบเงื่อน'1ฃที่ สพฐ. กำหนด ชึ่งจัดสรรให้ทุก สพท. โดยยีดหลักความเทำเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราขการ
จะได้รับอย่างทั่วดืงและเป็นธรรม

/๒.๒ การบริหารวงเงิน...
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๒
๒.๒ การบริหารวงพนระด้บ ศพท.
ศพท. บริหาร'วงเงิน โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ ศพท.
ตามที่ไดัรับจัดสรรจาก สพฐ. ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวมของ
ศพท. ที่ใข้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง (๑ เมษายน และ๑ ตุลาคม)
สำหรับวงเงินจัดสรรของคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราขการระดับ ศพท.
จัดสรรให้ทุกกลุ่ม เพื่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนำวงเงินไปใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ตามเงื่อนไขที่ ศพท. กำหนด ทั้งนี้ให้ยีดหลักความเห่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะไดัรับอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม พรัอมทั้ง ศพท. ประกาศหลักเกณทในการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ทราบโดยทั่วกัน
๓. บทบาทหฟ้าที่ของคณะกรรมการ
๓.๑ คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับ ศพฐ.
ศพฐ. พจารผาแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารวงเงิน การเลื่อนเงิน เดือนข้าราชการระดับ ศพฐ.
ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการ กพฐ.
ประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการ กพฐ. ชงกำกับดูแลการปฎนัติราชการ
รองประธานกรรมการ
ของ ศพร.
(๓) รองเลขาธิการ กพฐ.
กรรนการ
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการสำนักใน ศพฐ. ที่เลขาธิการ ทพฐ. มอบหมาย
กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กรรมการและเลขาบุการ
(๗) ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมศรัางประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขาบุการ
(๘) ห้วหนัากลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน/เจัาหนัาที่กลุ่มงานผู้ช่วยเลขานุการ
เลื่อนเงินเดือน
ให้คณะกรรมการ มีหนัาที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในลังกัด ศพฐ. ให้เป็นไปตาม
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ค. ๒๔๖๑ และวันิจนัยฟ้ญหา
ที่เกดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แลวให้ผู้บังคับบัญชาขึ้แจงห่าความเข้าใจให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ
๓.๒ คณะกรรมการบริหารวงพนการเลื่อนเงินเดือน ระดับ ลพท.
ศพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ ศพท. ดังนี้
(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
(๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธานกรรมการ
ที่รับพดซอบงานด้านบุคคล
(๓) ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
(๔) ผู้บริหารศกานศึกษา จำนวน ๔ คน
กรรมการ
(๔) ข้าราชการสายงานการสอน จำนวน ๔ คน
กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(๗) เจ้า,หนัาที่งานเลื่อนเงินเดือน

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขาบุการ
/[ห้คณะกรรมการ...
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ให้คณะกรรมการ มหน้าที บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนฟ้าราซการใน สพท. ทีโด้รับจดสรร
จาก สพฐ. และวงเงินทีเหลอจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโห้เน้นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ของฟ้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และวิน้จฉยปีญหาที่เกดขี้นจากการบริหารวงเงิน
นลัวให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจให้ฟ้าราชการที่เกยวฟ้องในลังกัดทราบ
ทั้ง นี้ใ ห้ ลพท. บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนฟ้าราขการใน ลพท. โดยคำน้งทง
(ก) ฟ้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
(ข) ฟ้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องลื่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวงการคสัง)
หริอการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากลำบากโนการปฏิบ้ติงาน
(ค) หน่วยงานการศึกษาทีขาดแคลนอตรากำลัง แต่มีประสิทธิภาพโนการปฏิบัติงานสูง
๓.๓ คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นระคับ เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและลำน้ก บริห ารงาน
การศึกษาพเศษ
ผอ.ลพท. แต่งตั้งคณะกรรมการพจารผาเลื่อนเงินเดือนระลับเขตพื้นทีการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ คน
ประกอบลัวย
(๑) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน ลพท.
(๒)ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสกานศึกษา
(๓) ฟ้าราขการสายงานการสอน
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ลังต่อไปนี้
(ก) นำผลการประเมีน ผลการปฏิบ ัต ิงานของฟ้าราขการครูและบุคลากรทางการศึก ษา
มาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยใฟ้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนลำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันลับ
ของฟ้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมีใบอนญาตประกอบวขาขีพ
(ข) พจารณาโดยยึดหลักคุณ ธรรม ความเทียงธรรม เน้ดเผยโปร่งใส และพจารณาผล
การปฏิน้ตงานทีเน้นประโยชน์กับผู้เริยนเน้นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาทีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชพ ประกอบกับฟ้อยูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน และฟ้อควรพิจารผาอื่นของผู้บั้น
(ค) พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย ชี้งแต่ละราย
จะมีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนชึ๋งประกอบด้วย อัตรารัอยละทีได้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ จำนวนเงิน
ที่ใด้รับการเลื่อนและเงินเดือนที่พิงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อน ลำหรับรายทีโม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ระบุเหตุผล
ประกอบด้วย
(ง) รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.ลพท.
๔. บทบาทหน้าที่ของ ศพฐ.
๔.๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒ ชักฟ้อมการเลื่อนเงินเดือนพร้อมปฏิทนคำเน้นการ
๔๓ จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้ทุก สพท.
๔๔ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีน้บมีลัวที ลพฐ.
๔๔ ตรวจสอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนของทุก ลพท. ให้ถูกต้อง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ลพท. ใด
เลื่อนเงินเดือนเกันวงเงินทีโด้รับจัดสรร สพฐ. จะแจังให้ สพท. แกั[ขคำลังเลื่อนเงินเดือนให้ถูกด้อง
๔ ๖ จัดสรรวงเงิน (เที่มเติม) ให้ สพท. ทีอยูไนเกณฑได้รับการจัดสรรตามประกาศ สพฐ.
๔๗ ตรวจสอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของทุก ลพท. ลำหรับ ลพท. ทีโด้รับจัดสรรวงเงิน (เที่มเติม)
/ ๕. บทบาห...
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๕. บทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกใ!ท/สำน้กบรีหารงานการศึกษาพิเศษ
๕.๑ จัดทำข้อมลข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการนับมีคัว ณ จันที่ ๑ มีนาคม และ
๑ กับยายน พร้อมจำนวนเงินรวม และวงเงิน ๓% ในการเลื่อนเงินเดอนเพื่อรายงาบ ลพฐ.
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติของ สพฐ.
๕.๓ น้าวงเงินที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. และที่Iดัรับจัดสรร (เฟ้นเดม) เสนอคณะกรรมการบรหารวงเงิน
ระคับ สพท. พร้อมทั้งประกาศหลกเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการใน ลพท, ทราบ
๕.๔ ดำเนินการฟ้จารณาเลื่อนเงินเดอนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการคึกบาภายในวงเงิน
ที่Iด้รับจัดสรรจาก สพฐ.
๕.๕ ส่งผลการพจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการฟ้จารณา
ของผูมีอำนาจตั้งเลื่อนเงินเดือน เพื่อน้าเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
๕.๖ รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกบาให้ สพฐ. ทราบตามแบบฟอร์ม
ที่ ลพฐ.กำหนด
๖. บทบาทหน้าที่ของสลานศึกใ!ท
๖.๑ กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รันการประเมิน
๖.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบื้องตน
๖.๓ ผอ.สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกบาในสถานศึกษา
๖.๔ ผอ.สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ ๓ คน ให้ผู้อำนวยการสทานศึกษาทำหนังสือขอรายซื่อข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เศึยงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจำนวน ทำหน้าที่ พิจารณา รายงาน
ผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำคับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจตั้ง
เลื่อนเงินเดือน
๗. บทบาทหน้าที่ซอง กศ'จ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำหนดให้
ผู้มีอำนาจดามมาตรา ๕๓ น้าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ลพท.
ภายในจังหวดเสนอ กศจ. พิจารผาให้ความเห็นชอบดามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

/ขั้บตอน...
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ชั้นฅปีนการพิจารณาฟอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลังทัด ลพฐ,
«. ข้าราชการในการพิจ ารผาเลี๋อ นพนเดอน หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณชอง ลพฐ. (ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ที่เลื่อ นเงิน เดือนตามแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒0 ๖.๕ /ว ๒๑
ลงว้บที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒)
to. การประเนิบ ผลการปฏิบ ัต ิงานของข้าราชการครูแ ละบุค ลากรหางการศึกษา ให้ดำเนินภารตาม
หลักเกณทและวิธีการประเนินผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 ๒0 ๖.๗/ว ๒0 ลงว้นที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งออกเป็น ๔ สายงาน ดังนี้
(๑) แบบประเนินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
(๒) แบบประเนินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
(๓) แบบประเนินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา
(๔) แบบประเนินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา
ชี่งมระดับการประเนิน ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ดืเด่น
(ร้อยละ ๙0 .00 ขึ้นไป)
(๒) ตีมาก
(รอยละ ๘0 .0 0 - ๘๙.๙๙)
(๓)ดื
(ร้อยละ ๗0 .0๐ - ๗๙.๙๙)
(๔) พอใช้
(รอยละ ๖ 0 .0 0 - ๖๙.๙๙)
(๕) ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา) ไมใดัเลื่อนเงินเดือน
การประเนินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานไม่ตรงดำแหบ่งต้องดำเนินการ ดังนี้
กรณีที่ ๑ ข้าราชการสายงานการสอน รักษาการในดำแหน่งผู้อำนวยการสทานศึกษา
เมื่อครูผู้สอนทาหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำเป็นต้องใช้แบบประผิบผลการปฏิบัติงาน
ชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ฉะนี้น การนับมีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม
หรือ ๑ กันยายน จ๊งอยู่ในกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ตาบหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศร 0 ๔0 0 ๙ /ว ๑๖๑๕
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0 ๔0 0 ๙ /ว ๑๖๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
และนำวงเงิน ๓% ของอัตราเงินเดือนไปบริหารรวมอยู่ในกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรณีท ี่ ๒ ไนช่ว งเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑ มีน าคม) ดำรงดำแหบ่ง ครูป ฏิบ ัต ิร าชการ
ที่โรงเรืยบ ก. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๑ กุมภาพันธ์ ต่อมาไต้ยายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรืยน ช ตั้งแด่วันที่
๒ กุมภาพันธ์ - ๑ เมษายน (เป็นต้นไป) ต้องใช้แบบประเมนผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาสายงานการสอนจาก ๒ สถานศึก ษามานับ รวมกัน ให้ค รบระยะเวลา ๖ เดือน ชี่งกรณีน ี้
หมายความรวมถึง การยายด่าง สพท. ต้วย
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กรณีที่ ๓ ข้าราชการสายงานการสอนได้รับคำสั่ง สพท. ให้มาปภิบัดํราชการที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ใน cmท.
™
หากครูผู้สอนท่าหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกบา ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ต้องใช้แบบประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกบา ตำแหน่งบุคลากรทางการดีภบาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค. (b) โดยอบุโสม สำหรับการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้แยกบริหารวงเงินต่างหาก เนื่องจากวงเงิน
เลื่อนเงินเดอนที่ สพฐ. จดสรรให้1ม่เท่ากัน ฐานคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
อันด้บก็มิความแตกต่างกันด้วย
กรณีที่ ๔ นาย ก. ดำรงตำแหน่งข้าราชการสายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๖๘ กุมภาพ'1นธ์
ต่อมาได้รับคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสลานสืกบา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม
เป็นต้นไป ภายใบ สพท. เดียวกัน นาย ก. ต้องใช้แบบประเมินผลการปฎิบตงานของช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการดีกบาลายงานการสอน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๖๘ กุมภาพันธ์ และใช้แบบประเมินผลภารปฏบัดิงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกบาสายงานบริหารสลานศีกบา ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม
รวมกับให้ครบช่วงระยะเวลา ๖ เดือน
๓. การนบมิต้ว หมายลง การนับจำนวนข้าราชการที่ปฎิบัตหน้าที่ราชการอยู่จริงใบหน่วยงานนึจจุบัน
ณ วันที่ ๑ มีนาคม หริอ วันที่ ๑ กันยายน แลวนต่กรณี จะมีความสำคัญมากสำหรับการเลื่อนเงินเดือนแบบริอยละ
จึงต้องคำนึงถึงปิจจัย ๖ ประการ คอ ประการแรก ข้าราชการรายนี้ปฎึบตหน้าที่ราชการอยู่จริงและน่าวงเงิน ๓%
ชองอัตราเงินเดือนมาคดเป็นวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน ประการที่สองวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนได้น่ามา
ประกอบการพัจารณาเลื่อนเงินเดือนช้าราชการรายนี้ด้วย แม้ว่าก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน พ วันที่ ๑ เมษายน
หริอ วันที่ ๑ ตุลาคม ข้าราชภารรายนี้ได้รับคำสั่งย้าย ไปต่าง ลพท. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ต้นสังกัดเดิมจึงมี
หน้าที่ส่งผลการพํจารณาเลื่อนเงินเดือนไปให้ สพท. ที่รับย้าย เพื่อดำเนึนการสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป เนื่องจาก
ต้นสังกัดเดิมได้น่าวงเงิน ๓% ของช้าราชการรายนี้มาใช้เลื่อนเงินเดือนแล้ว ด้งกรณีตัวอย่าง ด้งนี้
ตัวอย่างที่ ๑ นางสมฅริ ตำแหน่งครู วิท ยฐานะครูช้านาญทารพัเคบ รับเงินเดือนอันตับ คค.ณ
อัตราเงินเดือน ๕๐,๒๙๐ บาท สังกัด สพป.กระนี้ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ริทยฐานะเดิม ที่โรงเริยนในสังกัด
สพป.พัทลุง เขต ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒0 มีนาคม ๖๕๖๒ ใบกรณีนี้ สพป.กระบี่ ได้น่าวงเงิน ๓% ของอัตราเงินเดือน
๕๐,๒๙๐ บาท เท่ากับจำนวนเงิน ๑1๕๐๘.๗๐ บาท มาใช้พัจารณาเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของ สพป.กระบี่
รวมทั้งพัจารณาเลื่อนเงินเดือน รายบางสมศริ ด้วยแล้ว สพป.พัทลุง เขต ๒ จึงมีหน้าที่ดำเมินการสั่งเลื่อนเงินเดือน
นางสมศริ ผ วันที่ ๑ เมบายบ ๒๕๖๒ ตามผลการพัจารณาของ ลพป.กระบี่ โดยมิได้ใช้วงเงินของ สพป.พัทลุง
เขต ๒ แต่ประการใด ฉะนี้บ กรณีการกรอกข้อมูลการน้บมิตัวเพื่อรายงาน สพฐ. สพป.กระบี่ จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลข้าราชการที่นับมิตัว (รวมนางสมศริ) และน่าวงเงิน ๓% ของทุกราย (รวมนางสมศริ) ลงในข้อมูลของ
สพป.กระบี่
ตัวอย่างที่•๒ นายสมคักด ผอ.ลพป.กระบี่ น้บมีตัวและบริหารวงเงิน ๓% ของอัตราเงินเดือนที่ สพฐ
ตามแนวปฏิบัดืในการพัจารณาเลื่อนเงินเดือนช้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกบา สังกัด สพฐ. พ.ค. ๒๕๖๒
ตามข้อ ๘.๓ สพป.กระบี่ จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลการน้บมิตัวของ นายสมคักดี้ ในรายละเอียดข้อมูลรายงาน สพฐ.

/ตัวอย่างที่ ๓...
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ตัวร-ยู่างที่ ๓ บางสมถวล ตำแหน่งครู วทยฐานะครูช ำนาญการ รับ พนเดือ นอ้น ตับ คศ,๒
อัตราเงินเดือน ๓๖,๒๕0 บาท อังกด ลพป.กระบี่ ชึ๋ง่1ด้รับคำสั่งให้1ป'ช่วยปฏิบตรา1ชการที่ ลพป.พัทลุง เขต ๒
ตั้งแต่รันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ลพป,พัทลุง เขต ๒ ตองนับมีตัว นางสมถวล ณ รับที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
น่าวงเงิน ๓% ของอัตราเงินเดือน ๓๖,๒๕๐ บาท เท่ากบจำนวน ๑,๐๘๗.๕๐ บาท ไปใข้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในภาพรวมของ ลพป.พัทลุง เขต ๒ และพิจารณาเลื่อนเงินเดือน นางสมถวล ด้วย การกรอกข้อมูลการนับมีตัว
เที่อรายงาบ ลพฐ. จํงเป็นหนาที่ของ ลพป.พัทลุง เขต ๒ เนื่องจากเป็นผู้ใข้วงเงิน ๓% ของ นางสมทวํล
ตัวอย่างที่ ๔ บายมานะ ตำรงตำแหน่งข้าราขการสายงานการสอน ใบอังกัด ลพป.กระบี่ ตั้งแต่รันที่
๑ ตุลาคม -๒ ๘ สุมภาพันธ์ ต่อ มาได้ร ับ ตำสั่ง เปลยบตำแหน่ง ไปแต่ง ตั้ง ให้ต ำรงตำแหน่ง ผู้อ ำนวยการ
สถานศึกบา ตั้งแต่รันที่ ๑ มีนาคมเป็นด้นไปภายใน ลพป.กระบี่ จํงด้องนับมีตัว นายมานะ ณ รันที่ ๑ มีนาคม
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และน่าวงเงิน ๓% ของอัตราเงินเดือน นายมานะ ไปนับรวมอยูในตำแหน่ง
ผู้อ ำนวยการสถานศึก บา สพป.กระบี่ ด้องรายงานข้อมูล นายมานะ ในข่องนับ มีต ัวและเงิน เดือนในกลุ่ม
ผู้อำนวยการสถานสืกบา
สำหรับเจ้าหน้าที่เลื่อนเงินเดือนตองตำนงถึงสาระสำตัญในการนับมีตัว ณ รันที่ ๑ มีนาคม หรือ
๑ กันยายน ๓ ประการ ดือ (๑) นับมีตัวตำแหน่งอะไร (๒) เงินเดือนเท่าไร (๓) นับมีตัวที่ไหน เพื่อสะดวก
ในการกรอกข้อมูลรายงาน สพฐ.
การกรอกข้อมูลการนับมีตัวตามตัวอย่างที่ ๑ - ตัวอย่างที่ ๔ ลพท. ตองตำเนนภารให้ครบถวนและ
ถูกด้อง เบี่องจากจะมีผลกระทบต่อวงเงิน ๓% ในการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้ง ที่งกระทรวงการคลังจะกากับ
และตรวจสอบ หาก ลพท.ใดรายงานข้อ มูล และเลื่อ นเงิน เดือ นโตยใข้ว งเงิน ไม่ถ ูก ด้อ ง ก็ด้องแก้ไขตำสั่ง
ให้ถูกด้องทุกครั้ง
๔. คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระตับเขตพื้นที่การดืกบา
สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระตับเขตพื้นที่การสืกบา
ตามแนวปฎิบ้ตการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกบา อังกัด สพฐ. พ.ศ. ๒๕๖๒
หน้าที่หลัก บริหารวงเงินที่ สพฐ. จ้ดสรรให้ ลพท. ในแต่ละรอบการเลื่อนเงินเดือน เข่น การเลื่อน
เงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) สพฐ. แจ้งให้ สพท. เลื่อนเงิน เดือนข้าราขการอัตราร้อยละ ๒.๙๙
ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ รันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ของการนับมีตัวของ สพท. ณ รันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ที่งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนระตับเขตพื้นที่การดืกบาจะจ้ดสรรวงเงินให้เลื่อนเงินเดือน
ข้าราขการใน สพท. ตามประกาคการจัดสรรวงเงินของ ลพท.
ยกตัวอย่าง เข่น ลพป,แม่อ่องสอน เขต ๒ กรอกข้อมูลนับมีตัว ณ รับที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รายงาน
สพฐ.ว่า รองผู้อำนวยการสถานดืกบาและลายงานการสอน มีจำนวน ๓๐ คน เงินเดือนรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้อ ำนวยการสถานดืก บา มีจำนวน ๑๒ คน เงินเดือนรวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท รอง ผอ.ลพท. มีจำนวน ๒ คน
เงินเดือนรวม ๕๘,๐๐๐ บาท นัม่นับ ผอ.ลพท. เนื่องจากนับมีตัวที่ สพฐ.) สายงานมีเทศการดืกบา มีจำนวน ๕ คน
เงินเดือนรวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมเงินเดือนตั้งสิ้น เท่ากับ ๑ 1๑๙๘,๐๐๐ บาท (๕๐๐๐,๐๐๐ + ๔๐๐,๐๐๐ +
๕๘,๐๐๐ + ๒๔๐,๐๐๐) คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนอาจกาหนดให้ใข้วงเงิน ๒.๘๐ ของเงินเดือน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ รันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สำหรับเงินที่กันไร้ ๐.๑๙ อาจจัดสรรเพื่มเติมให้ข้าราชการ
ที่ม ีผ ลการปฎิน ัต ิงานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ข้าราชการที่ป ฎิน ัต ิงานในพื้น ที่เสี่ย งภัย กันดาร
การคมนาคมไม่สะดวก สถานศึก บาที่ข าดอัต รากำลังแต่ม ีป ระสิท ธิภ าพในการปฎิบ ัต ิงานสูง โดย ลพท.
ตองประกาศเป็นหลักเกณฟ้และเงี่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไร้เพื่อการบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบโดยตั้วไปเป็นการล่วงหน้าก่อนมีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
________________ _________________________________ / ๕ . คณะกรรมกๆร...
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๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ผอ.ส,ทท. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ คบ
ตามแนวปฏบ้ตการเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ลพฐ. กำหนด
ขั้นตอนที่■ ๑ พิจารณาฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีIบอบุญาตประกอบวิขาข้พ ดังนี้
อันดับ
ศศ.๕
คศ.๔
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๑
ครูผู้ช่วย

ช่วงเงินเดือน

ระดับ
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง
บน
ล่าง

๖๐,๘๔0 - ๗๖,๘๐๐
๒๙,๙๘๐ - ๖๐1๘๓๐
๕๐1๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐
๓๐,๒๑๐ - ๔๑,๖๒๐
๑๖,๑๙๐ - ๓๐,๒๐๐
๒๔,๘๙๐ - ๓๔,๓๑0
๑๕1๔๔๐ - ๒๔,๘๘๐
๑๙,๙๑๐ - ๒๔1๗๕๐
๑๕1๐๕๐ - ๑๙1๙๐๐

ฐานในการคำนวณ
อัดรา
๖๘,๕๖๐
๖๐1๘๓๐
๕๙,๖๓๐
๕๐,๓๒๐
๔๙1๓๓๐
๓๗,๒๐๐
๓๕,๒๗๐
๓๐,๒๐๐
๒๘,๖๐๐
๒๒,๗๘๐
๒๒1๓๓๐
๑๗,๔๘๐

หมายเหตุ ฐานในการคำนวณนี้เป็นข้อ![ลที่ ภ.ค.ศ. นำเสนอใน video conference ณ วันที่ ๘ ทุมภาพนธ์ ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบจำนวนเงินเดือนข้าราชกาว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ทุกราย
(ชงอาจมีจำนวน ๘0 คน แตไนดัวอย่างกรณศึกษานี้ กำหนดจำนวน ๕ คน เฉพาะสายงานการสอน)
๑. นาย ก
เงินเดือน ๑๘,๖๙๐ บาท
ครูผู้ช่วย
เงินเดือน ๒๘,๖๑๐ บาท
๒. นาย ข
ครู คค.๑
๓. นาย ค
ครู คศ.๒
เงินเดือน ๓๔,๔๓๐ บาท
๔. นาย ง
ครู คศ.๓
เงินเดือน ๕๗,๕๐๐ บาท
๕. นาย จ
เงินเดือน ๕๙,๑๙๐ บาท
ครู คศ.๔
สมมุติว่า กรณศึกษานี้ มีครู จำนวน ๕ ราย รวมเงินเดือน ๑๙๘,๐๒๐ บาท คณะกรรมการ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้ใข้วงเงินเลื่อน ๒,๘๐%
วงเงิน ๒.๘๐% เท่ากับ ๒.๘๐ X ๑๙๘,๐๒๐ = ๕,๕๔๔.๕๖ บาท

๑๐๐

/ ขั้นดอนที่ ๓...
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‘ขั้น๓รนที่ ๓ นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาบของฟ้าราชการครูและบุคลากรทางทารศึกษา
สายงานการสอน มาประกอบการพิจารณากำหนดร้อยละการเลึ่ฮบเงินเดือนรายบุคคล โดยคำนงถึง (๑) ระดับ
ผลการประเมิน (๒) ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหร้บการเลื่อนเงินเดือนโนแต่ละอบดับ และ (cn)
วงเงินที่ใฟ้เลื่อนเงินเดือน จำนวน ๕,๕๔๔.๕๖ บาท
‘ขั้นตอนที่ ๔ สร้างโปรแกรมคำนวณการเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำหรับการเลื่อนเงินเดือนฟ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสะดวกในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ต้องแยกการพิจารณาออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามมติ ค.ร.ม. ก่อน ดือ
กลุ่มที่ ๑ ฟ้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓
กลุ่มที่ ๒ ฟ้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔ - คศ.๕
ต่อจากนั้นจืงแยกวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดือ
กลุ่มที่_sa (รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน)
กลุ่มที่ ๒ (รอง ผอ.สพท. เจ้าหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ถามิ) ศึกษานเทศก์ และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
กรณีศึกษานี้ พิจารณาเฉพาะสายงานการสอน
๑. ตำแหน่ง
๒. เงินเดือน
๓. ฐานคำนวณ
๔. ร้อยละที่โต้เลื่อน
๔. การคำนวณ

ครูผู้ช่วย
๑๘,๖๙๐ บาท
ลาง {๑๗,๔๘๐ บาท)
๒.๙๐
๒.๙๐ X ๑๗,๔๘๐
= ๔๐๖.๙๒ บาท
๑๐๐
๖. ปิดเศษเป็นหลักสิบ ฉะนั้น นาย ก จะไต้เลื่อนเงินเดือน ๔๑๐ บาท
ดัวอย่าง'ที่ ๒ นาย ง
๑. ตำแหน่ง
๒. เงินเดือน
๓. ฐานคำนวณ
๔. ร้อยละที่โต้เลื่อน
๔. การคำนวณ

ครู คศ.๓
๔๗,๔๐๐ บาท
บน (๔๙,๓๓๐ บาท)
๒.๘๐
๒.๘๐ X ๔๙,๓๓๐

๑๐๐

= ๑,๓๘๑.๒๔ บาท

๖. นาย ง จะไต้เลื่อนเงินเดือน ๕๘,๓๙๐ บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ ๔๙๑.๒๔ บาท
หมายเหตุ เนึ๋องจาก นาย ง เงินเดือนเต็มขั้น คศ.๓ อัตราเงินเดือน ๔๘,๓๙๐ บาท ยังไม่สามารถ
สไลดัไปรับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ ใต้ต ้อ งเป็น ไปตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าต้วยการใหฟ้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาไต้รับเงินเดือนสูงกว่าหริอตากว่าขั้นตํ่าหริอสูงกว่าขั้นสูงชองอันดับ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
สำหรับ คำตอบแทนพิเศษต้อ งไต้ร ับ เงิน ตามความเป็น จริง ไม่ส ามารถปิด เศษเป็น หลัก สิบ บาทไต้
อบง เมื่อคราวการเลื่อนเงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ นาย ง ต้องไต้รับการเลื่อนเงินเดือนอัตรา ๔๘1๓๙๐ บาท
รวมกับ เงิน เดือ นที่ไต้ร ับ การพิจ ารณาเป็น เงิน เดือ นใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๔๖๒ โดยไม่ส ามารถนำ
ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๖๒ มาบวกรวมเป็นเงินเลื่อนไต้
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๑๐
a$il วงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ คือ
๑. นาย ก ได้เลื่อนร้อยละ (?)
เงินที่ได้เลื่อน (?)
๒. นาย ข ได้เลื่อนร้อยละ (?)
เงินที่ได้เลื่อน (?)
๓. นาย ค ได้เลื่อนร้อยละ (?)
เงินที่ได้เลื่อน (?)
๔. นาย ง ได้เลื่อนร้อยละ (?)
เงินที่ได้เลื่อน (?)
๔. นาย จ ได้เลื่อนร้อยละ (?)
เงินที่ได้เลื่อน (?)
รวมจำนวนเงินที่เลื่อนเท่ากับวงเงิน ๒1๘๐% = ๔,๔๔๔.๔๖ บาท
๖ . การสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการสืก บา เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนนำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูนละบุคลากรทางการคืกบา (ชึ่งประกอบด้วย
อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ จำนวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พิงได้รับเมื่อได้รับ
การเลื่อน สำหรับรายที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนไหระบุเหตุผลประกอบด้วย) เสนอ ผอ.สพห. นำผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน,ข้าราชการ1ไนอังกัดเสนอผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อเสนอ ทศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๗. การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแค่ละครั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการคืกบาแต่ละคนทราบ
เป็น ข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคำนวณ จำนวนเงิน
ที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พิงได้รับเมื่อได้รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน
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เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูนละบุคลากรทางการศึกษา
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เรียบ เลขาธการคณะกรรมการภารศึกษาชั้นพื้นฐาน
อ้างกง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ต่วนที่สุด ที่ คธ ๐๕๐๐๙/๔๖๘๗
ลงวันท ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงาน ท.ค,ศ. ที่ ๐๒๐๖.๒/ว ๔ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่วนที่สุค ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มีชุ,นายน ๒๕๓๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔
๕. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร ๐๒๐๖๗/๑๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มีถบายน ๒๕๕๘
ตามหนังสือที่อ้างถง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานขอหารอเกี่ยวกันกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนข้าราฃการครูนละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ ๒๕๖๑ ในประเด็นต่าง ๆ นั้น
ก.คศ พิจารณาแลัวมีมติดังนี้
๑. กฎ ก.ค.ศ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๕ กำหนดให้ส่วนราขการบรีหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราขการหรีอเขตพื้นที่การศึกษา นลัวแต่กรณี
ด้งนี้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานขี่งมีฐานะเป็นส่วนราขการ จึงสามารทบรีหารวงเงิน
ในการเลื่อนเงินเดือนได้ภายในวงเงินไม่เกึนร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ,''ยให้ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในลังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานใบภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา ณ วันที่ ๑ มีนาคม นละ
๑ กับยายน ดามลำด้บ
๒. สำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานสามารถกำหนดแนวปฎนัติ (เพมเติม)
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฎิบตใต้
ภายใต้บรีบทของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรท''งการศึกษา พ.ศ ๒๕๖๑
๓. การพิจารณาจัดสรรโควตาการเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มที่ ๑ ให้ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และกลุ่มที่ ๒ กคศ เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ตามหนังสือที่อ้างถง ๒ ไม่มีผลใข้บังดับแลัว เนืองจาก ก.ค ศ. ไต้เสบอยกเลิกโควตา ๒ ชั้น ร้อยละ ๑๕ ของ
จำนวนคน สำหรับการแน่งกลุ่มข้าราขการเพื่อพิจารณาทารเลื่อนเงินเดือนตามหนังสือที่อ้างทีง ๒ ยังมีผลใข้บังด้นอยู่
ขี่งเป็นการกำหนดดามมติคณะรัฐมนตรี ต''มหนังสือที่อ้างทีง ๓ - ๔ และ ก.ค ค. ไม่ใต้เสนอขอยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีในประเด็นตังกล่าว
๔. การเลื่อนเงินเดือนข้าราซก'’รครูนละบุคลากรทางการศึกษาดามข้อ ๗ วรรคสอง ของ กฎ ก.ค.ศ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทือปฎิบ้ติ ด้งนี้
๔.๑ การให้ไปอาด้ยรับเงินเดือนในยันดับลัดใปอืกหนึ่งยันดับนั้น จะต้องเป็นผู้มี1วทยฐานะ
เท่านั้น ตามหนังสือที่อ้างกีง ๕ ตามนัยข้อ ๒ ของ กฎ ก.ค.ศ. ว่าต้วยการให้ข้าราจการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไต้รับเงินเดือนสูงกว่าหรีอตรกว่าชั้นตํ่าหรีอสูงกว่าชั้นสูงของยับดับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ ๒๕๕๕
๔ ๒ ตวอย่างการเลื่อ นเงิน เดือ นของสำบัท งานคณะกรรมการการศึก บาชั้น พื้น ฐาน
ดังกล่าว เป็นการด่าเนืนการที่ถูกต้องแลว ดือ ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมี่อไต้รับเงินเดือน
________________________________________ __________________________/กังชั้ทสูง__
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-bกึงขั้บสูงของรันดันเงินฟ้อนของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในอันดัน คศ b คศ.๓ และ คศ.๔ ให้เลื่อน
เงินเสือนจนกึงขั้นสูงของอันดันเงินดอน ดามนอของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใดัรันเงินฟ้อนสูงกว่าหรือตรกว่าขั้นตาหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉนับที่ ๒) พ.ค. b £ ๔๔ ส่วนที่เหลํอให้
ใดัรับค่าตอบแทนตามระเบิยบกระทรวงการคล้งว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราขกาวแล;;
สูกอ้างประจำผู้โด้รับเงินเสือนหรือค่าอ้างกึงขั้นสูงหรือใกล้กึงขั้นสูงของอับดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ b) พ.ค. ๒๔๔๑
ในครั้งที่เงินฟ้อนกึงขั้นสูงของอันดับ โดยใม่ม่การบิดเศษทศนยม และไปอาดัยรับเงินเสือนใบรันดับถัดไปได้
อึกหนึ๋งอันดันในการพิจารณาเลื่อนเงินฟ้อนครั้งถัดไป
๔.๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้งม่ว้ทยฐานะไม่ดรงกันตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
การเลื่อนเงินฟ้อนไห้ไข้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินฟ้อนในอันดับเงินฟ้อนตามที่ได้ดำหนดไว้ในมาตรฐาน
ตำแหน่งข้าราขการครูและนุคลากรทางการศึกนา ทงกรณีที่มีวัทยฐานะดรงถันอันดับเงินฟ้อน ไม่มีวิทยฐานะ
หรือวทยฐานะใม่ตรงถันอันดับเงินฟ้อน ดังนี้
๔.๓.๑ มาตรฐานตำแหน่งๆ ดำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเพขั้นที่การศึกนา
รันเงินเสือนในรันดับ คศ ๔ ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาบเขต'ขั้นที่การศึกษา ใม่มีว้ทยฐานะ ให้เลื่อน
เงิบฟ้อนตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ค. ดำหนด ใดยใข้ฐานในการคำนวณและข'วงเงินฟ้อนในรันดับ คศ. ๔
๔.๓.๒ มาตรฐานตำแหน่งๆ ดำหนดให้ร องผู้อ ำนวยการสำนัก งานเขตขั้น ที่
การศึกษารันเงินฟ้อนในรันดัน คศ . ๓ ดังนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตขั้นที่การศึกษา ไม่ม่วิทยฐานะ
ให้เลื่อ นเงิน เสือ บตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. ดำหนค โดยใช้ฐ านในการคำนวณและช่ว งเงิน ฟ้อ น
ใบรันดับ คศ. ๓
๔.๓.๓ มาตรฐานตำแหน่งๆ ดำหบคใหฺผู้อำนวยการสำนักงานเขตขั้นที่การศึกษา
รับเงินฟ้อนในอันดับ คศ.๔ ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตขั้นที่การศึกษา ว้ทยฐานะ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตขั้นที่การศึกษาขำนาญการพิเศษให้เลื่อนเงินฟ้อนตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก ค ศ. ดำหนด
โดยใข้ฐานใบการคำนวณและขํวงเงินฟ้อนในรันดัน คศ ๔
๔.๓.๔ มาตรฐานตำแหน่งๆ ดำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตขั้นที่การศึกษา
รันเงินฟ้อนในรันดัน คศ.๔ ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตขั้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ขำนาญการ ให้เลื่อ นเงิน เสือ บตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยไข้ฐ านในการคำนวณและ
ข่วงเงินฟ้อนในรันดัน คศ. ๔
ทงนี้ การเลื่อนเงินฟ้อนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้นหรือให้มหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในวับที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ขึ้งเป็นวับเดยวถับ
ถันวันเลื่อนเงินเสือน ให้พิจารณาส์'งเลื่อนเงินฟ้อนให้แก่ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แล้วจึง
แต่งตั้งให้ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้ดารงตำแหน่งสูงขึ้นหรือให้ม่หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
เว้นแด่กรณีข้าราชการศรูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นได้รับเงินฟ้อนกงขั้นสูงของอันดันเงินฟ้อนสำหรับ
ตำแหน่งที่ตำรงอยู่ แล้วให้แต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งขึ้งได้รันเงินเสือนในระดันที่สูงขึ้นก่อน แล้วจึงสั่งเลื่อนเงินฟ้อน
จึงเรืยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอนลดงความนันกึอ

(น พ เซ นะรลา)
รองเลขารืทาร ก.คA
ปฏํบส
ิ ร
ื าชการแทนเลขาBrr>ร ก.ศ.ศ.

ภารกึจเสรืมลรัางและพัฒนาประสืทธภาพการปฎบ้ตราขก^ร
โทร. o ๒๒๘(ริ>-๓b๓&
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สำ'นกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ถ สาครมงคล อหาดใหญ่ จสงขลา90110
4

มีนาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
สงที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1422
ลงวันที่ 28 สุมภาพันธ 2562
จำนวน 1 ชด
2. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5
ลงวันที่ 28 สุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 1 ชด
พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ คธ 04009/
ว!422 ลงวันที่ 28 สุมภาพ'นธ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสำเนาหนังสือสำนักงาน ก ค.ศ ที่ ศธ 0206 7/ว5 ลงวันที่ 28 สุมภาพนธ 2562 รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพอทราบและถือปฏินัต และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบดัวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายปฑเมทช ส์งสิงฟ้) ^
นวยfmส ำน ท งาน เขต พ ื้น ท ี่ก ารสิก ษ าน ระ^สิ§

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0-7425-8705 และ 0-7425-8216 ต่อ 14
โทรสาร 0-7425-8249

รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีสม้ พุทธ สพป.สงขลา เขต ๒ ะ page ๓๒

สำนักงานคณะกรรบการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓00
h f f กมภาพันธิ ๒๕๖๒
เรื่อง ซักข้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบริหารงาบการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑ หนังศอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 3)๖ร)๕
ลงวัน-ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๖๘
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๓. ประกาศสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เรื่อง แนวปฎิน ัต ิในการพิจ ารณา
เลื่อนเงินเดอนซ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒
ตานหนังสือที่อ้างถึง (๑) และ (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนับตัวผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกานศึกษา
อยู่ในกลุ่มผู้อำนวยการสสานศึกษาเท่านั้น ในการแบ่งกลุ่มและบริหารวงเงินเพี่อเลื่อนเงินเศึอนซ้าราชการครู
และบุค ลาศรทางการศึกษา สำหรับข้าราชการรายที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ได้สั่งให้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕-๔๗ และฉบับ ที่แ ก้ไขเพี่ม เติม เพี่อ ให้ก ารด่าเนัน การเลื่อ นเงิน เดอนเป็น ไป ในแนวทางเดีย วกัน
ความแจ้งแล้ว นั้น
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานได้พ ิจ ารณาแล้ว เนื่อ งจากสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ตามที่อ้างถึง (๓)
โดยให้ใช้เลื่อ นเงิน เดือ น ตั้งแต่ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) เป็นด้นไป ฉะนั้น เพี่อ ให้ก ารด่า เนิน การ
เสือ นเงิน เดือนเป็น ไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอให้สํ',นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและสำนัก บริห ารงานการ
ศึกษาพิเศษนับมีตัวผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการลถานศึกษาอยู่ในกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาเทานั้น
ในการแบ่งกลุ่มและบริหารวงเงินเพี่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึงเรียนมาเพี่อทราบและถึอปฏิบัติ
ขอแสดงความนันถึอ

(พาซอ้ยพร พินรฬไ)

กพาพั๊พนฑพ tW jtffimftTjwii
พ ท 3rm «turrm H rm การสก¥TtufC«jig

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๒
โทรสาร o ๒๖๘๑ ๐๖๓๘
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
มีนาคม ©๕๖๑
เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างปวะจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน to๕๖๑)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักนรีหารงานการศึกษาพ ิเ ศ ษ
อ ำ พ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ คธ 0 ๔๐๐๙/ว ๑๓๑๕
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ตามหนังสือที่อำงกง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจงซักซ้อมการเลอน
เงินเดือนข้าราขการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ {๑ เมษายน ๒๕๖๑) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักบรีหารงานการศึกษาพิเศษดาเนนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำในวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และต่อมาสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาบางเขต
มีประเดนข้อสงสัยหนังสือซักซ้อมตามข้อ ๓ เกี่ยวกับการนับจำบวนผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกานศึกษา
ที่มีดัวอยู่จรีงในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า จะไหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานับจำนวนข้าราฃการดังกล่าไ
ไว่ในกสุ่มข้าราชการในสถานศึกษาหรือกลุ่มผู้อำนวยการสลานศึกษา นั้น
สำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใดัพิจารCนานลว ขอเรียนว่า
๑. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรีอง แนวปฏนัตในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท ศ ๒๕๕๑ ข้อ ๘ ๕.๒ ใหนบง
ข้าราขการในเขตพื้นที่การศึกษาเป็น ๓ กลุ่ม ดือ (๑) กลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา (๒) กสุมผู้อำนวยการ
ส{ทนศึกษา และ (๓) กลุ่มข้าร'ไซการที่ปฎินัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. หากผู้มีอำนาจดามมาตรา ๕๓ ไดัสั่งใหข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการ
ในตำนหนังผู้อำนวยการสถานศึกษาดามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชนัญญัติระเบียบข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา พ ค ๒๕๔๗ และจนับที่แก้ไขเพิ'มเติม สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสำนักบรีห ารงาน
การศึก ษาพิเศษก็ลามารถนับ มีด ัวผู้ร ัก ษาการในตำแหน่งผู้อ ำนวยการสถานศึก ษาอยู่ใบกลุ่ม ผู้อ ำนวยกาว
สถานศึกษาไดั
จึงเรียนมาเพื่อทราบและตำเบนการต่อใป
ขอนสดงความนับถือ

(เทยบญรัทษ ยอดเส^
Mmsm™nisfmHfrormส)!*'mmucni
สำนักพิต่เนาระบบนรีหารงานบุคคลและนติการ
กลุ่มเลรีมสรัางประลทธิภาพการบรีหารบุคคล
โท*ร. o ๒๒๘๘ ๕๖๕๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๙๙๒
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ด่วนหี่สุด

VI ศธ 0๔00๙/<5 0 ๖ ๖
ถึง สำนักงานเขตพื้นทการศึกบาทุกเขตและสำนักบรีหารงานการศึกษาพเศบ

ตามหนังสิอสำนักงานคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐาน ด่วนหลด ทิ่ ศร 0๔๐๐๘/ว ๑๖๑๔
ลงวนท ๒๓ มีนาคม ๒๔๖๑ แจ้งชกข้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราขการและลูกจ้างประจำ ครงท ๑ (๑ เมษายน ๒๔๖๑)
โดยให้นับมีตัวผู้รักบาการโนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกบ^หมีตัวอยู่ชุรีว ณ ๆนท ๑ มีนาคม ๒๔๖๑ อยูใ,นกลุ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏนัดืในการพจารณา
เลื่อนขั้นเงบเด่อบข้าราขการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๘.๔.๒ นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐานไสัพัจารณาแล้ว เนื่องจากยังคงมีเขตพื้นห้การศึทบา
บางเขตแจ้งว่า จะสามารถนับมตัวผู้รักบาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกบาอยู่ในกลุ่มข้าราชการในสถานศึกษา
ในการเลื่อนพนเด่อน ครงห' ๑ {๑ เมบายน ๒๔๖๑) ใสัห'รอ'โม่ ฉะนั้น เพื้อให้การตำเบนการเลื่อนเงินเดือน
เป็นโปในแนวทางเด่ยวกนทุกเขตพื้นทการศึกบานละเฟ้อแกปญหาการร้องเรียนชงอาจเกดขี้นใสัในภายหลัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐานจ้งขอให้สำนักงานเขตพื้นทการศึกบาทุกเขตและสำนักนรีหารงาน
การศึกบาหเศบนับมีตัวผู้รักบาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกบายยู่ในกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกบาเห่านั้น

สำนักพัฒนาระบบบรีหารงานบุคคลและนดืการ
กลุ่มเสรีมสร้างประสิทซภาพการบรีหารบุคคล
โทร. o ๒๒๘๘ ๔๖๔๒
โหรสาร o ๒๒๘® 0๖01๘
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ท ศธ ๐๒๐๖.๗/^ Vi

สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม ๑๐๓๐๐
^ d กุมภาพันธ์ ๖๕๖๒
เรื่อง การเลื่อนเงินเดอนของข้าราชการค■ รูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อำงสีง หนังสือสำนัก'งาน ก.ศ.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กนยายน ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาดวยุ ฐานในการคานวณและฃ่วงเงินเดือนสำห้รับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามหนังสือที่'อำงถีง ค;ค.ศ. ได้แจ้งเวียน กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ชึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นด้นไป เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ นั้น
สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า เพื่อให้การ,ลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ ศ ๒๕๖๑ เป็นใปออ่างถูทด้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ก,ค.ศ. จึงมีมติให้ดำเนินการดังนี้
๑. การเลื่อ นเงิน เดือ นตั้ง ่แ ต่ค รีง ปีแ รกของปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ใช้บ ัญ ชี
เงิน เดือ นขั้น ตํ่าขั้น สูง ชองช้า •ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที่ม ีใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ
แนบพัา ยพระราชบัญ ญัต ิเงิน เดือ น เงินวิท ยฐานะและเงินประจำตำแหน่งช้าราชการครูและบุคลากร
ทว,งกรรศึกษ0 .■ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การคำนวณจำนวนเงิน สำหรับ การเลื่อ นเงิน เดือ น ให้ใ ช้ฐ านในการคำนวณและ
ช่วงเงิน เดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างเช่น
๖.๑ ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารีบเงินเดือนในอันดับ คศ.๒ วิทยฐานะ
ครูชำน',ญการ ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนในอันดับ คศ.๒
๒.๒ ช้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษารับ เงิน เดือ นในอัน ดับ คศ.๓ อาลัย
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๔ ใช้ฐานในก0รคำนวณและช่วงเงินเดือนในจันดับคศ ๓
๓. การคำนวณวงเงินงบประมาณและการนรีหารวงเงินส0''หรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
รอบการประเนิน ให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้
๓.๑ บริหารวงเงินในภาพรวมของส่วนราชการ โดยนับรวมเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุค ลากรทางการศึกษา ที่รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของช้า'ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพ เฉพาะตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ
๑ กันยายน แล้วแต่กรณี มาคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อมเงินเดือนร้อยละ ๓
/ ๓.๒ การเลื่อน ...
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- ๒๓.๒ การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน!ดัอยู่ในวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนรวน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หากมีเงินเหลือไม่สามารฝามาใช้!นรอบการประเมินต่อไปไดัอืก
๓.๓ แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๓.๑ ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดือ กลุ่มที่ ๑ ตำแหน่ง
และวิทยฐานะที่รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย คศ. ๑ คศ. ๒ และ คศ ๓ และกลุ่มที่ ๖ ตำแหน่งและวิทยฐานะ
ที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ๔ และ คศ. ๕
๓.๔ กำหนดกรอบวงเงิน ในการเลื่อ นเงิน เดอบรายบุค คลไม่เกิน ร้อ ยละ ๖ ของ
ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอ้นดับของช้าราชการครูและบุคลวกร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาพึ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฎิบต และแจ้งข้าราชการใบดังกัดทราบดัวย
ขอแสดงความน่เ/กืฮ
(*mสาวบุษณีย' ฟ้ใJFทรรบ)
แพทรทไร ก.ftfc

ภารกิจเสริมสร้างและพ้ฒนาประสิทธิภาพการป/]บติราชการ
โทร. o ๒เอ๘๐ ๓!0 ๓๐
โทรสาร ๐ 1อ1อ๘๐ ๓!อ!อ๙
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สิง ที่ส ่ง มาด้ว ย
ฐานในการคำนวณและช่ว งเงิน เดือ นสำหรับ การเลื่อ นเงิน เดือ นในแต่ล ะอัน ดับ
ของข้า ราชุ/การครูแ ละบุค ลากรทางทารดืก บาที่น ีใ บอบุญ าต'บระกอบวิช ุท ขีท
ช่วงเงินเดือน

อันดับ
คศ.๔
คศ.๔
คศ.๓
คศ.๒
คศ.๑
ครูผู้ฟวย

๖๐,๘๔๐
๒๙,๙๘๐
๔๐,๓๓๐
๒๔,๔๐๐
๔๐,๒๘๐
(ริ!๙,๘๖๐
๓๐,๒๑๐
๑๖,๑๙๐
๒๔,๘๙๐
๑๔,๔๔๐
๑๙,๙๑๐
๑๔,๐๔๐

-

๗๖,๘๐๐
๖๐,๘๓๐
๖๙,๐๔๐
๔๐,๓๒๐
๔๘,๓๙๐
๔๐,๒๗๐
๔๑,๖๒๐
๓๐,๒๐๐
๓๔,๓๑๐
๒๔,๘๘๐
๒๔,๗๔๐
๑๙,๙๐๐

ฐานใบการคำนวณ
ระดับ
อัตรา
บน
๖๘,๔๖๐
ล่าง
๖๐,๘๓๐
บน
๔๙,๖๓๐
ล่าง
๔๐,๓๒๐
บน
๔๙,๓๓๐
ล่าง
๓๗,๒๐๐
บน
๓๔,๒๗๐
๓๐,๒๐๐
ล่าง
บน
๒๙,๖๐๐
ล่าง
๒๒,๙๘๐
บน
๒๒,๓๓๐
ล่าง
๑๗,๔๘๐
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สำ'นกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาเการ กทม ๑0๓๐0

๒ ^ สิงหาคม ๒๔๖!0
เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราซการและเลื่อนขั้นคำจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๔๖๒)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักนรีหารงานการศึกษาพิเศษ
อำงถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ค. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๑
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๑
๓ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ฅ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๖๒
๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๘๐๖๗
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๑
๔. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที ศธ ๐๙๐๐๙/ว ๖๒๗
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒
๖. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที ศธ ๐๔ ๐๐๙/๑๖๙๖
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๓
๗. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๖ มีถนายน ๒๔๔๘
๘. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๔๙
๙. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖ ๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๔๙
๑๐. ระเนยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราฃการ พ.ศ. ๒๔๔๔
๑๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๔๓
๑๒. หนังสือ•กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๔๓
ลื่ปึที่ส่งมได้วย

๑. ปฏิทีบการปฏิบัตงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๔๖๒) จำนวน ๑ ฉบับ
๒ เอกสารหมายเลข ๑ - ๑๔ จำนวน ๑ ขุด
๓. ตารางรหลเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. เอกสารหมายเลข ๑ - ๔ สำหรบพนักงานราขการ จำนวน ๑ ขุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ แจ้งกฎ ก.ค ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ ๒๔๖๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการปฏิบัตงานของข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ และ ๔ แจ้งการกาหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
และแนวปฏิบัติในการ■ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ ๒๔๖๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พ.ศ. ๒๔๔๓ ตามหนังสือทีอ้'1งถึง ๗ ก.ค.ศ. มีมติใหนำ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ การปรับเงินเดือนเข้าลู่บัญชีเงินเดือน
ขั้นตํ่าขั้นสงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่

/ ๒๔ พฤษภาคม
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-๒๒ £ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การกำหนดฐาน1ในการคำนวณและ‘ช่ว งเงิน เดือ นสำหรับ การเลื่อ นเงิ'นเดื0-น
ในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งใหม่ ดามหนังสือสำนักงาน ก พ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑0 ๑๒ ๒/ว ๗ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๖๕๕๘ มาใช้บ ัง คับ กับ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ตำแหน่ง บุค ลากร
หางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โคยอบุโลม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๘ คณะรัฐมนตรี ตามมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๖๕๕๙ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัฤฏิ1ด้รับนินเดือนสูงทว่ว
ขนสูงชองตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๙ ก.ค.ศ. มีมติให้น ่าหลักเกณฑ์และวิธ ีก ารฯ
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๘ มาใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โ®ยอบุโลม มาเพี่อทราบและถึอปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นน
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานพิจ ารณาแล้ว ขอให้ส ำนัก งานเชตพื้น ที่
การศึกษาทุกเขต/สำนักบรีหารงานการศึกษาพิเศษ ด่าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ้าในสังกัด ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕ ๖๒ โดยถึอปฏิบัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๑๒ และขอแจ้ง
แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การนับจ้านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีดัวอยู่จรีง ในวันที่ ๑ กันยายน ๖๕๖๒
ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในทารพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒£๖๒ ข้อ ๘
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
พ.ศ. ๒£๕๓ ข้อ ๘ โดยให้ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
๑.๑ การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานใน:สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หากมีคาลังรับโอน/รับย้าย ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย
๑.๒ การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมีคัาสั่งรับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถึอว่า
เป็นหน่วยงานด้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีดัวกัตาม
๑.๓ การช่ว ยราชการ ให้น ับ มีต ัวในหน่วยงานที่ช ่วยปฏิบ ัต ิราชการ ยกเว้น กรณี
ที่มีการสั่งการให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ให้นับมีตัว
ที่หน่วยงานด้นสังกัด
๒. ให้สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา/สำนัก บริห ารงานการศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะทำงาน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักบริห ารงาน
การศึกษาพิเศษ1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน ทำหน้าที่ กรอกรายงาน
ข้อมูลการนับมีดัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
และกรอกข้อ มูล แลดงผลการพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นข้าราชการ (ตำแหน่งรองผู้อ ำนวยการลถานศึก ษา,
ข้าราชการครุสายงานการสอน, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ถามี), ศึกษานิเทศก่ และผู้อำนวยการสทานศึกษา)ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
ลง'ในเว็บ'โชต www.techno.bopp.go.th/obec_saLary โดยใข้รหัสเขตพื้นที่การศึกษา/รหัสสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เป็น username และ password ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
/ในเบื้องด้น
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ในเบืองต้น ขอให้ส ำนัก งานเขตพืน ที่ก ารศึก ษา/สำนัก บริห ารงานการศึก ษาพิเศษ จัดทำ'ข้อมูลการนับมีตัว
ข้าราขการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖!ร ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะเปีดระบบ
ให้กรอกรายงานข้อมูลการนับมีตัว ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓0 น. และจะปีดระบบในวันที่
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.0๐ น.
๓. การเลื่อ นเงิน เดือ นข้าราขการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก บา ตามหนังสือที่อางทง ๕
สำนักงานคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกบาทุกเขต/สำนักบริหารงาน
การศึกบาพิเศษ เลื่อนเงินเดือนอตราร้อยละ คา.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
ของการนับมีตัวตามข้อ ๒
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกบา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกบาอื่น ตามมาตรา
๓๘ ค. (๒) จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกบาทุกเขต ร้อยละ ๒.๙๙ อีกร้อยละ ๐.๐๑ จะน่าไปจัดสรร
ตามนโยบายของสำนัก■ งานคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐาน
๕ การพจารณาเลื่อนเงิน เดือนข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึก ษา นอกจากจะต้อง
ดำเนิน การตามประกาศสำนัก งานคณะกรรมการการศึก บาขั้น พื้น ฐาน เรื่อง แนวปฏิบ ัต ิในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกบา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ขอให้คำนึงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
๕.๑ ตามนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงศึก ษาธิการ และสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกบาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกบา
๕.๒ ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
๕.๓ การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เข่น
- ผลการทดสอบทางการศึกบาระตับชาติขั้นพื้นฐาน (0 - Net) ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ขั้นมัธยมศึกษา1ปีที่ ๓ และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ขั้น'ประถมศึกษาปีที่ ๓
รวมทั้งผลการทดสอบปลายภาคและปลายปี
■ .ผลการประเมินการดัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผ้มีผลงานดืเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
- การเป็นเจ้าภาพจัดงานศึลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
- ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผลการปฏิบ ัติราชการตามคำรับ รองการปฏิบ ัติราชการของสำนัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกบามาเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาดังกล่าว

/ ๖. ให้รายงานผล .
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๖ .ให้รายงานข้อมลผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสารหมายเลข ๘) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
ลำนักงานเขตพื้นที่การคึกษา/ผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่การคึกษา (เอกสารหมายเลข ๙)
แบบประเมนผลการปฏิบ ัต ิง านของข้า ราขการครูแ ละบุค ลากรทางการคึก ษา สายงานบริห ารการคึก ษา
(เอกสารหมายเลข ๑๐) ไปยังลำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพี่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ
๗. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประอำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๖๕๖๒) ให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประอำ ตามหนังสือที่อ้างลง ๑๐ - ๑๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการระดับลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอนุโลม ทั้งนี้ วงเงินลำหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างให้เลื่อนไม่เกิน
วงเงินร้อยละ ๖ ที่คำนวณไดัจากฐานอัตราค่าจ้างรวมของลูกจ้างประจำที่ม่ดัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
โดยให้นำจำนวนเงินที่ใข้เลื่อนไปแล้ว เพี่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน
ทั้งน' จำนวนผู้ที่ไดัรับการเลื่อนขั้นรวมทั้งปี ๒ ขั้น ต้องไม่เกินโควตาเพี่อคราวการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑
(๑ เมษายน ๒๕๖๒) รวมจำนวนผู้ไดัรับค่าตอบแทนพิเศษ ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณาให้เลื่อน ๒ ขั้นในโควตานี้ด้วย
๘. เนื่องจากวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำระดับประเทศมีจำนวนลดลงทุกปี จึงขอให้
เขตพื้นที่กาวคึกษาที่มีวงเงินไม่พอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมนอยู่ในข่ายที่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้น จำนวน ๑ ขั้น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจำภายในวงเงิน ร้อยละ ๖ ไปก่อน
(ห้ามมีให้เลื่อ นขั้น ค่าจ้างเกิน วงเงิน โดยเด็ด ขาด) จึงเสนอลํ',นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
เพี่อพิจารณาขอรับวงเงินจัดสรร (เพิ่มเติม) โดยสรุป จำนวนเงิน ที่จำเป็น ต้องใช้ (เพิ่มเติม) มาที่ลำนัก งาน
คณะฑรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ซึ่ง ลำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานจะแจ้ง ให้ท ราบ
ในภายหลัง เพี่อบริหารวงเงินรวมการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำทั้งประเทศเริยบร้อยแล้วและยังมีวงเงิน
เลื่อนขั้นค่าจ้างคงเหลือ
๙. ข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่ไม่ประสงคํถ่ายโอนไปสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทองลื่น หรือประสงค์ถ่ายโอนแต่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอน หรืออยู่ในระหว่าง
รอการดัดสินใจถ่ายโอนไม่เกิน ๕ ปี และยังอยู่ช่วยราชการในสถานศึก ษาเติม ให้ด ำเนิน การตามหนังสือ
ลำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามข้อ ๑ โดยอนุโลม ที่ระบุว่า กรณี
ข้าราชการพลเรือนสานัญผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้น
ไปช่ว ยราชการหรือ ปฏิบ ัต ิร าชการมีห น้าที่ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัต ิร าชก0รของข้า ราชการดังกล่าวและ.นำ
อัต ราเงิน เดือนของผู้น ั้น ไปคำนวณรวมเป็น วงเงิน การเลื่อนเงิน เดือนและบริห ารวงเงิน การเลื่อนเงิน เดือ น
ในส่วนราขการหรือหน่วยงานที่ผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ แล้วส่งผลการพิจ ารณาการเลื่อ น
เงินเดือนดังกล่าวให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเสนอผู้มีอำนาจลังเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกคำลัง
เลื่อนเงินเดือน
๑๐. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อลิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพี่อประโยชนํในการขอรับบำเหน็จบำนาญ ให้ลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
พิจารณาและ'ลังเลื่อนเงินเดือนให้แก่ช้าราชการ/ลูกจ้างประจำดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โควตาและวงเงินที่ใช้เลื่อน
เงินเดือนต้องรวมกับข้าราชการที่ไมใต้เกษียณอายุราชการ
/ ๑๑. ลำหรับ. .
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๑๑. สำหรับพน'กงานราซการ ขอให้สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาดำเนิน การประเมิน ผล
การปฏิบัติงานของพนัก'งานราขการและนำผลการประเมินไนํไข้เป็นข้อมูลประก!)•บกาๆพิชุา-5 ณาเลื่อ น
ค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราขการและรายงานดำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราน
(เอกสารหมายเลข ๑ - ๔)
๑๒. เมื่อ ดำเนิน การเสร็จ เรีย บร้อ ยแล'ว ให้รายงานข้อ มูล ตามลื่ง ที่ส ่งมาด้ว ย ๒ และ ๔
ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การคึกษา/สำนักบริหารงานการคึกบาพิเศษ สามารถดาวนัโหลด
แบบฟอร์ม เอกสารหมายเลขต่า งๆ ได้ท ี่ห นัาเว็บ ไขดํส ำนัก พัฒ นาระบบบริห ารงาน•บุค คลและนิต ิก าร
h ttp ://p erso n n elo b ecg o .th หัวข้อ “งานเงนเดือน”
จํงเรียนมาเพี่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสํพ!vT"ช'ตยวงษ)^
(ทรๆริการลณ?กรรHภารโทร!ทษาข
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. o ๒๒๘๘ ๔๖๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ 0๖๓๘

รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีสม้ พุทธ สพป.สงขลา เขต ๒ ะ page ๔๓

ที่ ศธ 04146/2.°°^

สำนักงา1นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
สงที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร 04009/ว2408
ลงวันที่ 10 เมษายน 2562
จำนวน 1 ขุด
2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ คธ 04009/ว2845
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562
จำนวน 1 ขุด
3. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร 04009/ว2972
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
จำนวน 1 ชุด
พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ดังนี้
1. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เนื่องจากชาดคุณสมนัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฎิบ้ติราชการ
2. เรื่อง การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย
จืงเรียนมาเพี่อทราบและถือปฎิบ้ติ และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ฟ 1, 1^

(นายใ}ราโมทข้ ส่งแงนั)

ผูอ้ ำนวยการสำนัทงานเช?5พืน้ ทีก่ ารสืกษไบ‘5ะถม^ กษาล^ขลา ฬ{| ๒

กลุ่มบริหารงาบบุคคล
โทร. 0-7425-8705 และ 0-7425-8216 ต'อ 14
โทรสาร 0-7425-8249
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ลำนักงานเขดพื้นที่การสื*ไษา
ปรชุกมดืกษาสงขลา เขต 2
: เลขที่รับ.............X^.kl.......................
^ 1."...../.J I M .® ? ..../............
ะ!ลา....................................................
ถึง ลำนักงานเขดพื้นที่การสืกบาทุกเขตและลำนักบริหารงานการสืก•ษาทิเค'ษ
ควยลำนักงาบ ก.ค.ศ.ไดแจ้งหนังสอเวียน เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรหางการดืกบาเป็นกรณ็พิเศ'ษนพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมนัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฎิบติราขการ
ตามหนังสือลำนักงาน ก.ค,ศ. ที่ ฅธ 0๖๐๖.ฝ/ว ๗ ลงวันที่ ๖๙ มีนาคม ๒£๖๒ ด้งลำเนาหนังสือลำนักงาน ก.ค.ศ
ที่แบบ)ภพรัอมนี้ เพื่อถึอปฏิบ้ตด'อ-ไป

ลำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มเสริมสรัา'ฟระสิทธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. o ๖๒๘๘ <£๖(ะ๒
โทรสาร o ๒๒๘๑ 0 ๖๓๘
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โเลุ่ม•บริหารทั๋'1โน่ สพร- ^tTnRnCTnHn^^n^M^BS
ifUig พุ่บ ๗ร่นHบ ง'^™

ที่ ศธ 0๒๐๖.๗/ ฐ, c\ sj
กง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี่!นขุาน

*ฬ

* 3 m . 25B?

ran.
rrcnm^mntrro

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน เรื่อง การเลื่อนเงินเสือนของข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นกรณีพเคษเป็พาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัดเกี่ยวกับระยะเวลาการปฎินัตราขการ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ค. ที่ ฅธ ๐๒๐๖.๙/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒<£๖๒ รายละเอียดดังแบบ
จืงเรียบมาเพี่อทราบและลือปฎํบ้ต

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทริภาพการปฎิบ้สืราซการ
โทร. o ๒๒๘๐ ๓๒รก๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙
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ที ศร ๐๒0๖.๗/ฉ ฟ ่

สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานัปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑0๓00
พ ^/ มีนาคม ๒๕๖๒

เรือง การเลือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาวศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฎพา;^าย
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชทาร
เรียนุ ปุลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้’อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างลืง หนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๗/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
ตามหนังลือที่อ้างลืง สำนักงาน ก.ค.ค. ไคัแจังกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อ นเงิน เดือ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ชี่งมีผลใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นคับไป
เพื่อทราบและลือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ กศจ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมติให้
สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคำนวณให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ ๑๙
แห่งกฎ ก ค.ศ. ๆ ตามหนังลืลที่อ้างลืง โดยลือปฏิบัติตามแนวการพิจารณาของ ก.ค,ศ. ดังนี้
๑. ในครึ่งป็ที่แล้วมา เป็นคัมีผลการปฏิบัติงานดืเด่น ตามข้อ ๔ วรรคลอง แห่งกฎ ก.ค.ศ
การเลื่อ นเงิน เดือนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ชึ๋งผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ และ
๒. ในครึ่งป็ที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่นัอยกว่า ๓ เดือน ๑๕ วัน สำหรับผู้ไคัรับ
อนุญาตให้ไปศึกษา ติกอนรม คงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ หรือสำหรับผู้ไดั'รบ
การบรรจุเข้ารับราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับลือ
fcmariqwua รเบศวรรร์)
พรารการ fUtfL

ภารกิจเสรีมสร้างและพิฒบาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร. ๐ ๒๒๘0 <«๒๓0
โทรสาร o ๒๒๘0 ๓๒๒๙
รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีลม้ พุทธ ลพป.สงขลา เขต ๒ ะ page ๔๗

MI

SLnvfitff

'

I เลข'ส์ร้น..........................................
วนที่.!?./.....«<£.Z . I / I i l '
เวลา.....................................

t.ว&, ^ N

ลำนักงาบคณะกรรมการการคึกบาขั้บพื้นฐาน
กระทรวงคึกนาธิการ กทม ๑0 ๓๐๐
■ too เมษายน ๖£๖๒
เรื่อง การลำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรหางการคึกษา
เรึยน ผูอำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่การคึก'ษาทุกเขตและลำนักบริหารงานการคึกบาบึเศบ
สงที่ส่งมาด้วย

I

I

ลำเนาหนังสือลำนักงานคณะกรรมการการคึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่ลด ที่ ศธ ๐๔0 ๐๙/ร)๗อ๐
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๒ จำนวน ๑ ฉนับ
๒. ลำเนาพนังสือ ลำนักงาน ก.ค.ค. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๓ เมนายน ๒๔๖๒
จำนวน ๑ ฉนัน
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการคึกนาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือหารล ก ค.ค. เกี่ยวกับการลำรอง
วงเงินเลื่อนเงินดอนข้าราขการครูและบุคลากรทางการคึกนา ดามสงที่ส่งมาด้วย (๑) ดังนี้
๑. การเลื่อนเงินเสือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบาขี่งผ้บังดับบญขาได้ล่งหรือ
อนุญาตให้ลาคึกบา 13ทอบรม หรือวิจัย และมิสิทธิไต้รับการฟ้จารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา ตามข้อ ๑๑
ของกฎ ก.ค.ค.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกนา พ.ค. ๒๔๖๑ ให้รอการเลื่อน
เงินเดือนใวัก่อน เมื่อผูนั้นสำเร็จการคึกบา ฝ็กอบรมหรือวิจัย และกลับมาปฎินัดืหนาที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไวในอัตราไม่เกินร้อยละสอง
ของฐานในการคำนวณชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกนาในแต่ละรอบการประเมีน ลำนักงานเชฅพื้นที่
การคึกษาด้องกันเงินที่รอการเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ในแต่ละรอบการประเมินไวัหรือไม่ อย่างไร
๒. กรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบาที่ส่งผลงานเพื้อประเมินเลื่อนวิทยฐานะ
และอันดับที่สูงขึ้น ด้องกันเงินเลื่อนเงินเดือนไว้เพื้อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรายนั้น หากใดัร้บคำสั่งแต่งดั้งให่ม
วิทยฐานะสูงขึ้นย้อนหลังหรือไม่ อย่างไร
๓. หากไม่ต้องกันเงินไว้ เมื่อลืงคราวทารเลื่อนเงินเดือนไห้มิผลย้อนหลังดั้งแต่วันทีข่ ้าราชการครู
และบุคลากรทางการคึทบาดั้งสองกรณีตามสิทธิที่พงไต้รับ ลำนักงานเขตพื้นที่การคึกบาจะไข้งบประมาณใด
ไนการเลอนเงินเดือน
ลำนักงานคณะกรรมการการคึกนาขั้นพื้นฐานขอเรืยนว่า ก ค คไต้ฟ้จารณาแลัวมิมดืว่าการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการคึกบ'1กรณีการลาไปดืก'บา $ กอบรม หรือวิจัย ลือเป็นการ
ปฏนัตหนัาที่ราชการและมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนไนระหว่างลาไต้ไม่Lกินร้ลยละลร'3ชองฐานไ'นการคึ'1
ย้อนหลัง1ไปไนแต่ละครั้งที่ได้'รอการเลื่อนเงินเดือนไว้และกรณี'ได้'รับ1คำสั่ง1แต่งด1 ้งไห้ะแหรือเลอ,บวิท;ยฐานะสู'งข้น
ย้อนหลัง ไม่ด้องกันเงินงบประมาณไว้เปิกเหลื่อมป็และให้เบึกจ่ายเงินจากงบประม',เนป^ะจำป็ทนีด้''ลํง
๑.

/โดยไม่ลือเป็น ..
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๒
โดยไม่ถือเป็นเงินค้างเบีกขามปี ตามระเบียบกระทรวงการคสังว่าค้วยการเบีกจ่า!;เงินเดือน เงินจ บ่าเทน็จ
บำนาญ พบประจำตำแหน่ง เงินmม และเงินอื่นในสักษผะเดืยวทัน พ ศ ๖๔๔๐ ดามส่าเนาหปังสือทส่งมาค้วย (to)
จํงเรียนมาเพอทราบและถือบ่ฐบด
ขอแลดงความ[นับถือ
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ส่าปักv7ฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบีดืการ
กลุ่มเลริมลร้างประสิทรภาพการบริหารบุคคล
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สำนัท งานคณะกรรนการการศกบาชั้น พื้น ฐาน
กระทรวงศึกใะทธิการ กหน. ๑ 0๓ 00
ร>*?

เรื่อง

มีน าคม ๖๔๖!0

หารือ การสำรองวงเงิน เลื่อ นเงิน เตือ นช้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก 'ษา

เรียน เลขาธการ ก.ค,ค.

ตามที่สำนักงาบ ก.ค.ศ.ไค้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเตือนช้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.๖๔๖๑ นละมีผลบังสับใช้โบวันที่ ๑ ตุลาคม ๖๔๖๑ บัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอหารือในประเด็นที่เกี่ยวช้อง
ทับการเลื่อนเงินเตือนช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก*ท ค้งต่อโปนี้
๑. การเลื่อนเงินเตือนช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก*ทชึ่งผู้บังสับนัญขาไค้ล่งหรือ
อนุญาตให้ลาไปศึกษา ^กอบรม หรือวลัยคามความจำเป็นของหน่วยงาบเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือรชาชีพหรือเป็นคุณวุฒที่ชาดแคลน และมีสิทธิไค้รันการพิจารณาเลื่อนเงินเสือนในระหว่าง
ลาไปศึกษา มีกอบร่มหรือวลัยแล้วแต่กรณี ตามช้อ ๑๑ ชองกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเสือบช้าราชการครูและ
บุคลากรหางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ให้รอการเลื่อนเงินเสือบไวัก,อบเมื่อผู้บั้นสำเรืจการสืกบา อกอบรม หรือว่จัย
และกลับมาปฎิบัคหนาที่ราชการ โห้ผู้มีอำนาจตั้งเลื่อนเงินเสือน ลังเลื่อนเงินเสือนย้อนหลังไปในแต่ละครงที่ไค้
รอการเลื่อนเงินเสือนไว้โนอัตราไม่เกินรัอยละลองชองฐานโนการคำนวณของช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้บั้นในแต่ละรอบการประเมิน ในกรณีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค้องทันเงินที่รอการ
เลื่อนเงินเสือนดังกล่าว ในแต่ละรอบการประเมีนไว้หรือไม่ อย่างไร
๖. กรณีช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงาบเพื่อประเมินเลื่อนวหยฐานะ
และอันดับที่สูงขึ้น ดัองทันเงินเลื่อนเงินเสือนไวัเพื่อเลื่อนเงินเสือนช้าราชการรายบั้นหากไค้รับคำลังแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะสูงขึ้นย้อนหลังหรือไม่ อย่างไร
สำบักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจงขอหารือสำนักงาน ก.ด.ศ.ว่า สำนักงานเขตพื้นที่
ภารศึกษาค้องกัm งินในแต่ละรอบการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเตือนย้อนหลังไห้แก่ช้าราชการครูและบุคลากร
หางการสืกบาพังสองกรณีหรือไม่ และหากไม่ดัองทันไว้เมื่อถึงคราวการเลื่อนเงินเตือนให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่
ว้นพื่ช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบั้งสองกรณีตามสิทธิพื่พีงไค้รับ สำนักงาบเขตพื้นพื่การศึกษา
จะค้องใช้เงินเลื่อนเงินเตือนจากงบประมาณใด
จ็งเรืยบมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถึอ

รmOTjSfmRtyrnn«mTmjf?nviw^ujiu ชฎข้ร!ฑทฑในท*
พฬ!mใพ ท ห ก าฬ ก ช ร่& พ เJJU
สำนัก พัฒ นาระบบบรืห ารงานบุคคลและนตืก าร
กลุ่มเสรืมสร้างประสิท ธิภาพการบริหารบุคคล
โทร. ๐ ๖๖๘๘ ๔๖๔๖
โทรสาร o ๖๖๘๑ ๐๖๓๘
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สำนักงาน ก.ค.!I.
ส ำน ัท งาน ป ล ัด ก ^ ร า^ ก ุ^ ^ -โ^ ___I
กทม ๑๐๓๐๐
bsa เมษายน ๒๕๖๒
I '■ น/ น',*ๆรนาไบ่ UYi-s.
..,« 1 .^ 1 1 k i l l .
เรอง การสำรmวงเงินเลื่อนเงินเสือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน เลขาซิการคณะกรรมการการศึกษาชนพื้นฐาน
อ้างกึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศร ๐๔๐๐๙/๑๗๒๐
ลงว้บที่ ๑๓ มินาคม ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างกึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอหารือเกี่ยวลับการสำรอง
วงเงินเลื่อนเงินเสือนขาราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. การเลื่อนเงินเสือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรือ
อบุพาดให้ลาไปศึกษา ปีกอบรม หรือวิจัย และมิสิทซิได้รับการพิจารณาเลื่m งินเดือนในระหว่างลา ตามข้อ ๑๑
ของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเสือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้1รอการเลื่อน
เงินเสือนไวก่อน เมิอผู้นั้นสำเร็จการศึกษา ปีกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจ
สงเลื่อนเงินเสือนลังเลื่อนเงินเสือนอ้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเสือนไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละสอง
ของฐานในการคำนวณชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบการประเมิน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต้องลันเงินที่รอการเลื่อนเงินเสือนดังกล่าวในแต่ละรอบการประเมินไว้หรือไม่อย่างไร
๒. กรณีข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะ
นละอันดับที่สูงขี้นุ ต้องลันเงินเลื่อนเงินเสือนไว้เพื่อเลื่อนเงินเสือบข้าราชการรายนั้น หากได้รับคำสั่งแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะถูงขี้นอ้อนหลังหรือไม่ อย่างไร
๓. หากใม่ต้องลันเงินไว้ เมิอกึงคราวการเลื่อนเงินเสือนให้มิผลอ้อนหลังตั้งแตุ่รันที'
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองกรณีตามสิทธิที่พืงได้รับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใข้
งบประมาณใดในการเลื่อนเงินเดอบ นั้น
ก.ค ศ. พิจารณาแลัวมิมสืว่า การเลื่อนเงินIสือนข้าราชทารครูและบุคลากรทางทารศึกษา
กรณีการลาไปศึกษา ปีกอบรม หรือวิจัย กึณป็นการปฏิบัติหน้าที'ราชการและมิสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ในระหว่างลาได้ไม่เกินร้อยละสองของฐานใบการคำนวณอ้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเสือนไว้
และกรณีได้รับคำลังแต่งตั้งให้มิหรือเลื่อนวิทยฐานะถูงขี้นอ้อนหลัง ไม่ด้องลันเงินงบประมาณใว้เบกเหลื่อมปี
และให้เบกจ่ายเงินจากงบประมาณประจำปีที่ม ิคำลัง โดยไม่ถอเปีบเงินด้างเบักข้ามปี ตามระเปียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเปีภจ่ายพนเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่น
ในลักษณะเตย'วลัน พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับกึอ
(นาฮช์าย มะ?ดา)
รองเลขาธิการ ก.ค.^
ปฐนัตราชการนทบเลขาธิการ ท.ก.*.
ภารกิจเสรืมสรัางและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิปีตราชการ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙
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ที่ ศธ 0๔ 00๙ //?

กระทรวงคึกบาธการ กทม ๑0๓ ๐0
(+ / หฤ'ษภาคม ๒๔๖๒
เรื่อง การเลื่อ นเงิน เดือ นของข้าราชการครูแ ละบุคลากรหางการคึก บากรณีลงแก่ค วามดาย
เรียน

ผู้อ ่านวยการลำนัก งานเขตสัน ที่ก ารคึก บาทุก เขตและลำนัก บริห ารงานการคึก บาหิเคบ

สิงที่ลํงมาด้วย

๑. ลำเนาหนังสือลำนัr๓ นฅณะกรรมทารการคึกบาขั้นสันฐาน ที่ คธ ๐๔๐๐ฟ ๑๙๗๐
ลงข้นที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔:>๒ จำนวน ๑ Qนับ
๒. ลำเนาหนังสิอ ลำนัก งาน ก ค ค ที่ค ธ ๐๒0 ๖.ri/ff.ร)๗ ลงวับที่, ๒๖ เมบายบ ๒๔๖๒
จำนวน ๑ ฉบบ

ด้ว ยลำนัก งานคณ ะกรรมการการคึก บาขั้น สัน ฐาน ได้ม ีห นัง สือ หารือ ก ค.ค เกี่ย วกับ การ
เลื่อนเงิน เดือนของข้าราชภารครูและบุคลากรหารการคึกบาที่ลิงแก่ควานพาย ตานสิงที่ล่งน'ได้วย (๑) ดังนั้
๑. กรณีข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางภารคึก บาผู้! ดอยู่ไ นหลัก เกณที่ท ี่จ ะได้ร ้บ แารพัจ ารณา
เลื่อนเงินเดือนพานข้อ ๑ 0 ((ะ) กงแก่ความตายก่อนวันที่ ๑ มีนาคม หริอวันที่ ๑ กัน ยายน ลามารกน่าอัตราเงิน เดือ น
ของผู้น ั้น มาคำน วณ รวมเป ็น วงเงิน งบ ป ระมาณ ใน วัน ท ี่ ๑ มีน าคม หริอ วัน ที่ ๑ กัน ยายน แล้ว แต่ก รณ ี
เหมีอ นข้าราชการพลเรือ นลาน้'ญ คานหนังสือสำนักงาน ก พ ที่ นร ๑๐๐๘ ๑ /ว ๑๒ ลงวันที่ ๓0 ลิงหาคม ๒๔๔๔
ข้อ ๔ ได้,หรือ,1ม่ อย่างไร
๒. หาก ก.ค.ค. ไม่ให้น ่าวงเงิน ร้อ ยละ ๓ ของอัต ราเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรหางการ
คึก บาหลงแก่ค วานดายตามข้อ ๑ มาคำนวณรวนเป็น วงเงิน งบประมาณในวัน ที่ ๑ มีน าคม หรีอวับ ที่ ๑ กัน ยายน
แล้ว แต่ก รณี จะไห้ล ำนัก งานเขตสัน ที่ก ารคึก บาดำเนิน การฟ้จ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ล-กร
หางการคึก บารายดัง กล่า วภายไนวงเงิน ร้อ ยละ cn ของอัด ร',เงิน เดือ นตนเองตงแต่ว ัน ทีก งแก่ค วามลายได้ห ริย ใม่
หริอจะให้ล ำนัก งาบเขตสัน ที่ก ารคึท บาดำเนิน การอ^งไร
ลำนัก งานคณะภรรนการภารคึก บาขั้น สัน ฐานขอเรียนว่า ก-ค ค.ได้พ จารณาแล้ว มีม ตว่า ข้าราชทาร
ครูและบุคลากรทางการคึกบาผู้!คอยู่!นหลักเกณคํที่จะได้ร้นการพจารณาเลื่อนเงินเดือน คามข้อ ๑0 (๔) ของกฎ ก ค ค
การเลื่อ นเงิน เดือ นของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรหางการคึก บา พล ๒๔๖๑ แต่ล ิงแก่ความดายก่อนหรือ ใน'ท.Iที่
ท เมษายนหรีอวันที่ ๑ ตุลาคม ไห้น่าอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณไนวันที่ ๑ มีนาคม
หรือ,วับที่ ๑ กับ ยายน แล้วแต่กรณี ตามลำเนาหนังสือที่ล่งมาด้วย (๒)
จึงเริยนมาเที่อ ทราบและลอปฎิน ัต
ขอแลตงความนับ]!อ

(เทนร์ไ^โร พน?ลำ)

‘«๓-;พ ไ)*"โ เ5ยํ1ไ77ท1ฑน!ทน
(STT- 7 ะ.!;'า:*ท.น:.•ะ?,!y•อั*‘^Vjpu
ลำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและใไดืการ
ทล่มเลริมลร้างประสืทธภาพการบริหารบุคคล
โทร o ๒๒๘๘ ๔๖๕๒
โทรลาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๓๘
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ร่านักงาบคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกบาธการ กทน. ๑๐๓๐๐
๒5> มีนาคม ๒๔๖๒

เรอง

หารือการเลือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

เรืยน เลขาธิการ ก.ค.ศ.
สงที่ส่งมาด้วย

ร่า เนาหนัง สอร่า นัก งานภพ ท น ร ๑๐๐๘.๑/ว ๑ ๖ ลงวัน ที่๓0 สิงพาทน๒๔๔๔

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อ นเงิน เสือนของข้ารา•ขการครูและบุคลากรทางการศึกบา
พ.ศ.๒๔๖๑ นละมิผลนังคันไข้ในวันที่ ๑ ตุลาคน ๒๔๖๑ นั้น
ร่านักงานคณะกรรมการการศึกบาขั้น พื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรืยนว่าข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการศึก บาชึ๋งจะใดัร ับ การพิจารณาเลื่อ นเงิน เดือ นไนแต่ล ะครํ่งต้อ งเป็น ไปดาม กฎ ก.ค ศ ชั๋งดามข้อ ๑๐ (๔)
ของกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงิน เสือ นของข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก บา พ.ศ. ๒๔๖๑ ระบุว่าไนครี่งปีที่แล้ว
มาต้องไดร้นการบรรจุเข้าร้นราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นัรยกว่าลี่เดือนหรือใต้ปฎบ้ตราชการมาแล้วเป็นเาลา'น]นัอบ
กว่าลี่เดอนก่อ นถึงแก่ค วามตาย และข้อ ๑๘ ระบุว่าในครีงปีที่แล้วมา ล้าข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก บา
ผู้ใ ดอยู่ใ นเกณท์ท ี่จ ะได้เลี่อ นเงิน เสือ น แต่ผ ู้1น ั้น ถึง แก่ค วานตายก่อ นหรือ 'ใน,วันที่ ๑ เมบายน หรือ ๑ ตุล าคม
ไห้ผู้ม ิอ่านาจลื่'งเลื่อ นเงิน เสือ นให้'ผู้น ั้น เพอประโยชน์ไ นการคำนาณนำเหนจนำนาญ โดยให้มิผลไนวับ ที่ผู้น ั้บ
ถึง แก่ค วานตาย ร่านัก งานคณะกรรมการภารศึก บาขั้น พื้น ฐานจีง ชอหารือ ก.ค.ศโนประเด็น การเลื่อ นเงิน เสือ น
ข้าราชการครูแลรบุคลากรหางการศึกบาที่ถึงแก่ควานตาย ดังนี้
๑. กรณีข ้า ราชการครูน ละบุค ลากรทางการศึก บาผู้ใ ดอยู่ใ บหลัก เกณท์ท ี่จ ะไต้ร ้บ การพิจ ารณา
เลื่อ นเงิน เสือ นคามข้อ ๑๐ (๔) ถึง แก่ค วามดายก่อ นวัน ที่ ๑ มีน าคม หรือ วัน ที่ ๑ ก้น ยายบ ลามารถน่า อดรา
เงิน เดอบของผู้น ั้น นาค่านวณรวมเป็น วงเงิน งบประมาณในวับ ที่ ๑ มิบ าคม หรือวันที่ ๑ ก้น ยายบ แล้ว แค่ก รณี
เหมิอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดามหนังลือร่านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ ลืงหาคม ๒๔๔๔
ข้อ ๔ ไต้หรือไม่ อย่างไร
๒. หาก ก ค ศ ไม่ไห้นำวงเงินร้อยละ ๓ ชองลัด ราเงิน เสือ บข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึก ษาที่ถ ึงแก่ค วานตายดามข้อ ๑ มาคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณไนวันที่ ๑ มีน าคม หรือวันที่ ๑ กัน ยายน
แล้วแต่ก รณี จะให้ร ่า นัก งานเขตพบที่ภ ารศึก บาค่า เบนการพิจ ารณาเลื่อ นเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก บารายด้ง กล่าวกายในวงเงิน ร้อ ยละ ๓ ของอดราเงินเสือบตนเองตงแด่วับที่นงแก,ความคายไต้หรือไม่
หรือจะไห้ร่านักงานเขตพื้นที่การศึกบาค่าเนินการอย่างไร

จงเรืยนมาเที่อไปรดพิจารณา
ชอแลดงความนับลือ
V i
(นายจํเพร พิน๗ า)
tfft»unHrmawrn"iM.T>5าn?nv«i*uK!«iM(jQuSrKtrnuHt
ttnorm*พะทนJimjni^wituhwpu
ส์านักพิฒบาระบบบรืหารงานบุคคลและนิดการ '& :
พ *3
กลุ่มเสรืมสร้างประสิทธิทาพการบรืหารบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๓๘
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เรือง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรหางทารฅกนา กรผิถึงแก่ควานคาย
เรืยน เลขาธิการคผะกรรมการการคึกนๆขั้บพํ่นฐาน
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาบคผะกรรมการการคึกนาขั้นพนฐาน หึ คฐ 0๕00 ๙ /ร ๙trio ลง,วันที ๖ร) มนาคน ๖๕๖๖
๖ หนังสิอสำนักงาน ก.พ. ท นร ๑00๘ ๑/'ใ ๑10 ลงวนหึ ๓๐ ลงหาคน ๖๕๕๕
ตามหนังสือทีอ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศกนาขั้บพิ้นฐานขอหารือเกยวกับการเลอบ
เงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากรทางการคึกนาทีถึงแก่ความตาย ดังนี้
๑. กรผิข ้า ราขการครูและบุค ลากรหางการคึก นาผู้โดอยู่ในหลัก เกผฑทีจะได้ร้บ การพิจารผา
เสือบเไนเดือนคามขอ ๑0 {๕} ถึงแก่ความตายก่อนวับที ๑ มีนาคม หรือวนหึ ๑ ทนยายน ลามาใทนำอัตราเงินเดือน
ของผู้นั้นมาคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณใบวันที ๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน แล้วแด่กรผิ เหมีอนข้าราใ)การ
พลเรือนสามัญ ตามหนังสือหึอ้างถึง ๒ ข้อ ๕ ไดัหรือไม่ อย่างไร
lo. หาก ก.ค.ค. ไมให้นำวงเงินร้อยละ ๓ ของอัตราเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากรทางการคึกนา
ทีถ ึง แก่ค วามตายตามข้อ ๑ มาสำบวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณใบวันที' ๑ มีนาคม หรือวันที’ ๑ กัน ยายน
แลัวแด่ก รผิ จะให้ส ำนักงานเขตพึ๋นทีการคึกนาสำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราขการครูและบุคลากร
ทางการคึกนารายดังกล่าวภายในวงเงินร้อยละ ๓ ของอัตราเงินเดือนตนเอ.งตั้งแต่วันทีถึงแก่ความตายได้หรือไม่
หรือจะให้สำนักงานเขตพบทีการคึกนาสำเนินการอย่างไร นั้น
ก.ค.ศ. พิจาร[บาแล้วมีนต'ว่า ข้าราขการครูนละบุคลากรทางการคึกนาผู้ใดอยู่ในหลักเกผหึหึจะได้ร้น
การพิจารผาเสือนเงินเดือน ตามข้อ ๑ 0 ((£) ของกฎ ก.ค.ค. การเลอบเงินเดือนของข้าราขการครูและบุคลากร
หางการคึกนา พ.ศ. ๖๕0ร) แต่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันหึ ๑ เมนายบหรือวันหึ ๑ ตลาคม ให้นำอัตราเงินเดือน
ของผู้นั้นมาคำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมาณในวันที ๑ มีนาคม หรือวันหึ ๑ กันยายน แล้วแด่กรผิ
จีงเรืยนมาเหอโปรดทราบและถึอปฎับดื
ขอแลดงความนับถึอ

fin V 1ท 8 มะถึสนั
รองเสไทริการ ก.ค.ส.
ปฐบตัราขการนทบเลขาริกา'ร ก ค.ค

ภารกจเสรืมสร้างและพมบาประสืทธิภาหการปฎํบ้ตราขการ
โทร. ๐ ๒๒๘0 ๓๒๓0
โทรสาร o ๒๒๘0 ๓๒๒๙
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'If พฤษภาคม 2562
เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางกๆรศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่าเนาหนังสือร่านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศร 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมนี้ ขอส่งร่าเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นด้นไป เป็นไปอย่าง
ถูกด้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมึมดื ดังนี้ มาเพื่อทราบและถือปฏ๊บัต ดังนี้
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขี่งผ่านการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนในอันดับ
คศ.1 ในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอย่เดิม
2. ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งไห้มึวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ให้ข้าราซการดรูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งลงฃี้นหรือ
ฟ ลี่บ,นตำแหน่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางทารศึกษาผู้นั้นได้ร้■ ชเงินเดือนในอัดราเงินเดือนที่ได้รับ
อยู่เดิม รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฐบัต และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(บายปราไฟ้หส์ ส่งสิงห้)

ผู้ฮานวยการส์านัก'รานเขตพื้นที่การศึกบาประถมศึกษาสงขลา เข91 ๒

กลุ่มบรีหารงานบุคคล
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สำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร’
กทม. ๑ ๐๓ ๐0
\a ^

เมษายน ๒๔๖๒

เรื่อ ง การได้ร ับ เงิน เดือ นของข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก •นๅ
เรีย น ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เลขาธิก าร ศึก ษาธิก ารภาค ศึก ษาธิก ารจัง หวัด และผู้อ ำนวยการ
สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖ พ/ว ๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๔๘
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ฅธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ พระราชบัญญตเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉปับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๘ กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับเงินเดือนแลรแลื่อนเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นลงของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ ชึ่งมิผลไข้บังดับตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เป็นต้นไป นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การให้ได้รับเงินเดือนของข้าราฃการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิขาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เป็นต้นไป เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นมาตรฐานเดืยวกัน จึงมีมต ดังนี้
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซี่งผ่านการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครบสองปี และผ่านการประเมินแล้ว ให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนไนอันดับ คศ.๑
ในอัตราเงินเดือนท1ด้รับอยู่เดืม
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อน่วิทยฐานะ
ให้ข ้า ราฃการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก 'ษาผู้บ ั้น ไต้ร ับ เงิน เดือ นในอัต ราเงิน เดือ นที่ไ ต้ร ับ อยู่เ ดิม

๓. ข้าราชการครู้และบุคลากรทางการศึกษาผู้tดได้รับการแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นหรือ
เปลี่ยนตำแหน่ง ให้ข้รราซกจรครูและบุคลากรทางm รศึกษาผู้นั้นได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบ้ต
ขอแสดงความนับ ถือ

<^)'ffrdtf viu vfa stf
(รทพาวธุ'พณีย์ ซโนศวร'รน)
เ&ขาธิทารanA

ภารกิจ เสรีม สรัา งและพัฒ นาประสิท ธิภ าพการปฏบ้ต ราชการ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
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ตามหนั้งสือที่อ้างถง ไดัส่งหสักเกณฑฺและวัธการประเมนผลการปฎปีตงานของข้าราซการครูและ
'‘ ^คลากัรทางภารศึกษา ตามหนังสีอสำนักงาน ก.ค.ฅ. ที่ ศร 0206 7/ว20‘ ลงวับที่ 50 ตุลาคม 2561 ชึ๋งมีผลใซ้
''บังคบ่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มาเที่อทราบและทอปฎน้ต นั้น
บดนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ไต้แจ้งว่า เพื้อให้การประเมนผลการปฎบตงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึภษไ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีปรุะสิทรภาพ จ้งมีมต่ ดังนี้
1
1. ย/นลกแบบนันที่กการประเมนแนบห้ายแบบประเมีนผลการปฎนัตงานของช้าราชการครูและ
ห้ก์ส่ายงาน'ไห้เหมาะสมฺยง1ขน ^ 1- .
!.
• จั๋นัห้ไช้คาขี้แจงและแบบประเ&ปผลการุปฎบ้ตงานของข้ารุาขการศรูและบุคลากรทางภารศึกษา
เ ตุtฟสิ๋ง ที่พ ่า ด้ว ย โดยไห้มีผลไซ้บงคบตั้งแต่รอบการประเมีนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศ!งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม
เ เ พ ทงัวนที่- 31 มีนาคม 2562) เที่นต้นไป เ
1»!'- . ในการนี้สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ขอไห้สถานศึกษาถอปฎ'บดดาม
หฺนังล้อ์ที่ส่งมาต้วย นกสาย-งาน สำหรบสายงานบริทารสถานศึกษา ขอไห้ผู้อ้านวยการสถานศึกษา ส ่ง แพ
! 1เระเป็นตนพงฬ'}มแบบหกๆหนดใหม่ (ผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่มานำเสนอผลการปฎบ้ตงานเรียบร้อยแล้ว ไห้
ประเมนตนเอง ส่ง'ภายไนวัน,ที่ 1 เมษายน 2562) และผู้อ้านวยการสถานศึกษาที่จะมานำเสนอผลการปฎบ้ตงาน
ไนวันที่ 1 - 4 เมษายน 2562 ให้ส่ระนิ}นตนเองตามแบบทึกำหนดใหม่ และนำมาส่งไนวันที่มานำเลนอผลงาน
พร้อุมรายงานผลการปฎนัดงาน
♦

' ารงเรียนนาเพอฬราบและถีอปฐปีดั และแจ้งซ้าราซการไนสังกัดทราบดัวย
ขอนลดง'ความ'นับถอ

^
“- ^ ’ (บา๗ รห ้ช ฟ สํง ส ิง ห ้)
^©ไร^รทรรสัท ่^งานเซตพื้น ที่ก ารส์ก ษๆประทมสิก ษาฝ็งซvw f
ภลุมบริหารงาบบุคคล
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สำนักงาน กค ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทท)ม ๑๐๓๐๐

เรือ่ ง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ปลดทระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวด
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้าง■ ถึง หนังลือลำนักงาน ก.ค ศ. ที่ m ๐๒๐๖ ๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๖๑
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย คำชีแ้ จงและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชทรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง ลำนักงาน กคศ ได้แจ้งหลักbกณท์และวิธกี ารประเมินผลทารปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ซีง่ มิผลไข้บงั คับตัง้ แต่รน้ ที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เป็นด้นไป
เพือทราบและถือปฏิบตั ิ นัน้
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เพือ่ ให้การประเมินผลการปฏินตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นโปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติดังนี,้
๑. ยกเสิกแบบบันทึกการประเมินแนบท้ายแบบประเมินผลการปฏิบต
ั งิ า■ นของข้าราขการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ๒ ของหนังสือทีอ่ ้างถึง
๒ แก้ไขคำชีแ้ จงและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสายงานให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
ในการปี จึงพ/ช้คำจึแจงและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราขการครูและบุคลากรฑางการคึกษๆ
ตามสิงทีส่ ่งมาด้วย โดยให้มผี ลไข้บงั คับตัง้ แต่รอบการประเมินบี!งบประมาณ พ ศ ๒๔๖๒ ครั้งที่ ๑ (วันที่
๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๒) เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและถือปฏิบตั ิ
ขอbเสดงความนับถึร
nt-f QJ
฿เไงสิา-วธุษฟ้อํ ช่โนฒรร®
ttwnBfm ก.?น&
ภารกิจเสรีมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าขการ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙
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น่ท ี่ส ่ง มาด้ว ย
คำฃแจงและแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ลงวันทีเ่ ร^ มีนาคม ๒๕๖๒)
๑. วัตลุประสงค์
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวตั ลุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการพจาร■ ณาในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ การเลือ่ นเงินเดือน และค่าตอนแทนอืน่ ๆ
๑ ๒ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
๑.๓ การให้รางวัลจูงใจ
๑.๔ การให้ออกจากราชการ
๑ .๕ การบริหารงานบุคคลเรือ่ งอืน่ ๆ
โดยประเมินปีละ ๒ ครัง้ ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบตั งิ ',น ระหว่างว้นที่ ๑ ตุลาคมถงวันห ๓๑ มีนาคม'ของ1ปถี ดั 'โป
ครัง้ ที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบตั 1ิ งาน ระหว่างวันที่ ๑ เม,อาย'นลีง-ร้น'ท่ี ๓0 ก้นยายนของปีเดียวทัน
๒. แบแประเมิน
๔ สายงาน ดังนี้

แบบประเมินประสิทธิผลการปภบตงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็น
แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบตั งานของข้าราชการครูและบุคล"กรทางการศึกษา
สายงานบริหารสกานศึกษา
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้^ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา
แบบที่ ๔ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงาน'นเทศการศึก ษา

๓. รายการประเมิน
องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน คะแนน ๗๐ คะแนน
องค์ป ระกอบที่ ๒ การประเมิน การปฏิบ ตั ติ นในการรัก ษาวิน ยั คุณ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิขาชีพ คะแนน ๓0 คะแนน
๔. เกณฑ์การประเมิน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
แน่งเป็น องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน) และองค์ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน โดยให้ผรู้ ับการประเมิน
และผูบ้ งั คับบัญ ชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบตั งิ านจริงของผูร้ บั การประเมิน โดยมีระดับ
ประเมิน ๕ ระดับ จากนอยไปหามาก ตัง้ แต่ระดับ ๑ - ๕
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โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

คะแนนทีไ่ ดั ะะ ระดับประเมิน X ค่านํา้ หนัก
องค์ป ระกอบที่ ๒ การประเมิน การปฏิบ ตั ติ นในการรัก บาวิน ยั คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาฃืพ จำนวน ๖ รายการ รายการประเมินละ ๕ คะแนน รวม ๓0 คะแนน โดยให้ผรู้ ับภารประเมิน
และผูบ้ งั คับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นตามลภาพจริงของผูร้ บั การประเมิน
๕. เกณฑ์ดดั สิน
ให้สรุปผลการประเมินว่าผูร้ บั การประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ตดั สินระดับใด ด้งนี้
ดีเด่น
ดมาก
ด
พอใช้
ปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๐.0๐ ขึน้ ใ,ป)
(รอยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)
(ร้อยละ ๗๐ ๐๐ - ๗๙.๙๙)
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)
(ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)
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แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้า ราขการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
สายงานการสอน
□
□

ครัง้ ที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม .........
ครัง้ ที่ ๒ ( ๑ เมษายน .........

- ๓๑ มีนาคม ........)
- ๓0 กันยายน .........)

ขือ่ ผูร้ บั การ'ประเมิน............................................................................................................................
ตำแหน่ง ......................................วิทยฐานะ..................................... เงินเดือน........................บาท
สถานศึกษา..................................................สังกัด..........................................................................
สอนระดับ1ชน้ั .............................วิขา...............................................
................................
ซัว่ โมงการสอน.....................ชัว่ โมง/สัปดาห์
จำนวนวนลาในรอบการประเมิน............................ วน ประกอบด้วย
(๑) ลาป่ว ย............วัน (๒) ลากิจ ..................... วัน
ขื่อผู้ประเมิน..............................................................................................................
ตำแหน่ง....................................................................................................................
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบ'ติงาบ (๗0 คะแนน)
ผลการประเมินตนเอง

ที่

รายการประเมิน

๑ ด้านการจดการเรียบการสอน
โดยพิจารณาจากการสร้าง
และหรือพัฒนาหสักสูตร
การจัดการเรียนรูแ้ ละคุณภาพ
ผูเ้ รียน การสร้างและหรือ
พัฒนาสือ่ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
และการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และหรือวิจยั เพือ่
แก้ปญ
่ หาหรือพัฒนาการเรียนรู้
ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียน
(คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน)
๒ ด้านการบริหารจัดการขัน้ เรียน
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการขัน้ เรียนและการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ และการจัด
ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
(คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน)

'

ผลการประเมินของผู้ปังคับบัญชา

ระดับประเมิน
คำ
คะแนน
คำ
คะแนน
ระดับประเมิน
ทีไ่ ด้
นํ
า
้
หปั
ก
ที
ไ
่
ด้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ บํา้ หปัก
๙
๙

๒

๒
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•(อ-

รายการประฒิน
๑

ผลการประเมินดนเอง
ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา
ระคับประเมิน
.ค่า 1 คะแนน
ค่า คะแนน
ระคับประเมิน
ทีไ่ ด้
ที่ได้
I ๒
๑ ๒ ๓
๕ บํ้าหนัก
๕ ป้าห,นัก

๓ ! ค้านการพฒนาตนเองและ
พ'ฒนาริซาชีพ
โดยฟ้จา่ รณาจากการ'พฒ
ั นา
ตนเอง และการพัฒนาริซาชีพ
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๔ งานอืน
่ ทีไ่ ค้รบั มอบหมาย
I (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
คะแนนรวม ๗๐ คะแนน

๒

๒

๑

๑

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา-บรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน)
ท ี.

รายการประเมิน

๑ มีความซอสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้
ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์
๒ การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำลังชองผู้บังคับบัญชา
๓ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต'อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่หางราชการ
การมีจิตสำนึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเบีาหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๕ การรักษาคุณภาพดามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณริช''ชีพ
๖ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
คะแนนรวม

ผลการ
ผลการประเมิน
คะแนน
้บังคับบัญชา 1
เต็ม ประเมินตนเอง ของผู
------------------๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

ตอนที่ ๓ การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิหธิภาพและประสิทธผลการปฎบัตงิ าน
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ

คะแนนเต็ม

คะแนนประเมิน
ของบังคับบัญขา

๗0
๓๐
๑๐๐
๑๐๐
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-๓ดอนที่ ๔ ผลการ'ช'ระเมิน
๔.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใต้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง
(ลงซือ่ )............ .................................. ผ้รบั การประเมิน
(............ ................................ )
ตำแหน่ง..........
รันที่................
๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผูป้ งั คับบัญ ชา
๔.๒.® ผลการประเมิน มี ๕ ระคับ คังนี้
□ ดีเด่น
□ ดีมาก
CU ดี
□ พอไข้
□ ปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึน้ ไป)
(รอยละ ๘0.๐๐ - ๘๙.๙๙)
(รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)
(รอยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)
(ร้อยละ ๔๙.๙๙ ลงมา)

๔.๒.๒ ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญ ชา

(ลงชือ่ )............. ................................ ต้บงั คับบัญซา
(............. ...............................)
ตำแหน่ง...........
รันที่.................
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ตอนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน
ผูร้ บั การประเมิน ะ
□ ได้รบั ทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
ลงชื่อ ะ
ตำแหน่ง •
วันที่

(.

ผู้ประเมิน ะ
□ ได้แด้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว
□ ได้แด้งผลการประเมินเมื่อวันที่.........................................แล้ว
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ
ลงชื่อ :

........................................
( ................................................................)

ตำแหน่ง .................................................
วันที่ :
...........................'..................
ลงชื่อ ;

............................................พยาน
( ........ .. .. ......................................)

ตำแ'หน่ง : .........................................
วันที่ ..............................................
สำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านไปเลือ่ นเงินเดือนให้ผบู้ งั คับบัญชาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ไม่นอํ ยกว่า ๓ คน ทำหน้าทีพ่ จิ ารณา รายงานผลการพิจ', รณ', และbสนอความเหนต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำดับ
คณะกรรม,การ ะ
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างด้น
n
มความเห็นต่างจากการประเมินข้างตน ดังนี้

j

ลงชื่อ .......................................ประธานกรรมการ
วันที่ : ......................................
ลงชื่อ ............................... กรรมการ
ลงชื่อ : .........................
( . . . . ................................

)

( .. .

....

กรรมการ
)

วันที่ : ...........................................................................................วันที่ . . ■______ ■■ ____________ *
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ผูบ้ งั คับบัญ ชา ะ
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้

ลงขื ่ อ :...
(...
วั นที ่ : ...
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป (ถ้ามี) ะ
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้

ลงขื ่ อ :
วั บที ่ :
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แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการสิก บา
สายงานบริห ารสถานสิก ษา
□
□

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม .........
ครั้งที่ ๒ C๑ เมษายน ........

- ๓๑ มีนาคม ........)
- ๓๐ กันยายน .........)

ซื่อผู้รันการประเมิน.......................................................................................................................
ตำแหน่ง ........................................วิทยฐานะ................................ เงิน เดือ น............... บาท
สถานศึกษา.................................................. สังกัด..................................................................
จำนวนวันลาในรอนการประเมิน.............................วัน ประกอบด้วย
(๑) ลาป่วย ............ วัน (๒) ลากิจ ...................... วัน
ซื่อผู้ประเมิน....................................................................................................................................
ตำแหน่ง..........................................................................................................................................
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)
1----ผลการประเมินตนเอง
๑
รายการประเมิน
ระด้บประเมิน
ค่า 1 คะแนน
๑ 1 ๒ ๓ ๔ ๕ นํา้ หนัก ทีไ่ ด้ ๑
r
๑ ด้านการกำหนดนโยบาย
การบรีหารจัดการสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการจัดระบบ
การประกันคุณภาพ และนำ
ผลการประเมินไปใช้พฒ
ั นา
คุณภาพสถานศึกษา การกำหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนกลยุทธ์ การสร้าง
ความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของครู บุคลากร
ในสถานศึกษา ผูป้ กครอง
ชุมชน และสังคม
(คะแนนเตม ©๘ คะแบน)
๒ ด้านการบริหารการจัดการ
๙. oo
เรียนรู้
โด&พิจารณาจากการบริหาร
การพัฒนาหลักสูตร การบริหาร
จัดการกระบวนการเรียนรู้
การจัดระบบและนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ การจัดระบบ
และประเมินผล™รียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน และการปริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การเรียนรู้
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
• <DO

ผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัถ
ระดับประเมิน
ค่า คะแนน
๒ ๓ ๔ ๙ นํา้ หนัก ทีไ่ ด้
๓.๖๐

-

๔.๐๐

__1
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ที่

รายการประเมิน

๓ ด้านการบริหารจดการ
งาบที'่ วไปของสถานศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
การบริหารกจการนักเรียนและ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
(คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน)
๔ ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
โดยพิจารณาจากการวางแผน
และพัฒนาตนเองด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
สำหรับผูด้ ำรงตาแหนงผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนาผูอ้ ืน่ ด้านความรู้ ทักษะ
คุณธรรมฟ้ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และการเปึนผู้นำใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน)
dr งานอืน่ ที่ได้รบั มอบหมาย
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คะแนนรวม ๗๐ คะแนน

ผลการประเมินชองผูบ้ ง้ ดับบัญชา
ผลการประเมินตนเอง
ค่า
ค่า คะแนน
ระดับประเมิน
คะแนน
ระดับประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นํา้ หนัก ทีไ่ ด้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ นํา้ หนัก ที่เด้
๓.๒๐
๓.๒๐

๒.๔๐

๒.๔๐

๐.๘๐

๐.๘๐
แ
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-๓-

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินย้ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓0 คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

๑ มีความซือ่ สัตย์ สุจริต รักษาประโยซน่สว่ นรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้
ผูอ้ น่ื ใช้อำนาจและหน้าทีข่ องตน เพือ่ แสวงหาประโยชน์
๒ การปฏิบตั ติ ามระเ'นยบ กฎหมาย นโยบาย และคำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
๓ มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทศิ เวลาให้แก่ทางราชการ
๔ การมีจติ สำนึกทีด่ ี มุง่ บริการต่อกลุม่ เปาหมายผูร้ บั บริการ โดยไม่เสือกปฏิบตั ิ
๕ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๖ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม
คะแนนรวม

ผลการประเมิน
ตนเอง

คะแนน
เต็ม
๕

ผลการประเมิน
ของผูบ้ งั คับบัญชา

๕
๕
๕
๕
๕
๓๐

ตอนที่ ๓ การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนนเต็ม

ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ดอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินย้ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวม
ติดเป็นร้อยละ

คะแนนประเมิน
ชองบังคับบัญชา

๗๐
๓๐
๑ 00
๑00

ตอนที่ ๔ ผลการประเมิน
๔.© ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไดประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง
(ลงชือ่ )............................................... ผูร้ น้ การ,ประเมิน
( ...................................................................)

ตำแหน่ง
วันที่......
๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผูบ้ งั ค้บบัญ ซา
๔.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้
□ ดีเด่น
□ ดีมาก

□ ดี

□ พอใช้
□ ปรับปรุง

(รอยละ ๙๐.๐๐ ขึน้ ไป)
(รอยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)
(รอยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)
(ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)
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๔.๒.๒ ความเหนของผูบงคบบญขา

(ลงขือ่ )............................................... ผูบ้ งั คับบัญซา
( ................................................................)

ตำแหน่ง............................................
วันที่..................................................
ตอนที่ ๕ การรับทราบ่ผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน ะ
□ ได้รบั ทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
ลงขือ่ :
ตำแหน่ง
วันที่ ผู้ประเมิน ะ
□ ได้แจงผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว
□ ได้แจ้งผลทารประเมินเมือ่ วันที.่ ........................................ แล้ว
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
ลงขือ่ .

.................

ตำแหน่ง ะ
วันที่ :
ลงขือ่ .
ตำแหน่ง ะ
วันที่ :

พยาน
)

____J
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สำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านไปเลือ่ นเงินเดือนให้ผบู้ งั คับบ้ญ ซาแต่งตัง้ ค^ะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ทำหน้าทีพ่ จิ ารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญซาตามลำดับ
คณะกรรมการ ะ
□
เห็นดัวยกับผลการประเมินข้างดัน
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างดันดังนี้

ลงซือ่
ลงซือ่ ะ

.ประธ,■ ณกรรมการ

กรรมการ

ลงซือ่ ................................ กรรมการ

รันที่ :
ผูบ้ งั คับบัญ ชา ะ
อ
เห็นดัวยกับผลการประเมินข้างดัน
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างดัน ดังนี้

ลงชื ่ อ
รั นที ่ ะ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือฃีน้ ไป (ถ้ามี) ะ
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างดัน
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างดัน ดังนี้

ลงชื ่ อ :.
รั นที ่ :
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แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของจ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการสิก ษา
สายงานบริห ารการศึก ษา
□
□

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม .........
ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน .........

- ต'(ร) มีนาคม .......)
- ๓๐ กัน ยายน.......... )

ฃื่อผู้รับการประเมิน..........................................................................................................................
ตำแหน่ง ...................................... วิทยฐานะ......................................เงินเดือน..........................บาห
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน.............................วัน ประกอบด้วย
(๑) ลาป่ว ย............ วัน (๒) ลากิจ ......................วัน
ซื่อผู้ประเมิน......................................................................................................................................
ตำแหน่ง............................................................................................................................................

ะร&.

ตอนท ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗๐ คะแนน)
รายการประเมิน

ด้านการกำหนดนโยบาย
การบริหารและการจัดการเกษา
โดยพิจารณาจากการกำหนด
วิสัยทัศน์ ทันธกิจ นใยบาย
และแผนกลยุทธ์ เพือ่ พัฒนา
การเกษา การส่งเสริมสนบสบุน
การจัดการศึกษาเพือ่ คนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ การสร้าง
ความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
วิขาซีพ สถานประกอบการ
และสถาบันอืน่
(คะแนนเต็ม ๑๔ คะแนน)
๒ ด้านการพัฒนางานวิชาการ
โดยพิจารณาจากการจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และการขัดการเรียนรู การจัดระบบ
และนิเทศการศึกษา การจัดระบบ
และประเมินสถานศึกษา
และการส่งเสริมการวิจยั
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง
ค่า คะแนน
ระดับประเมิน
นํา้ หบัก ที่ได้
๓

ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา
ระดับประเมิน
ค่า คะแนน
นํา้ หบัก «« V
๒

๒.๘๐

๒.๘๐

๔.๘๐

๔.๘๐
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ะ๙a.
๓

รายการประเมิน

ผลการประเมินของผูบ้ งคับบัญชา
ค่า

ด้านการบริหารจัดการ
งานทัว่ ไ,ปของสำนกงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
โดยพิจารณาจากการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศให้เอือ้ ต่อ
กา'รบฎิบต้ งิ าน และการบริหารงาน
ธุรการ สารสนเทศทางการศึกษา
และงานประขาสัมพันธ์
(คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน)
ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชา{เพ
โดยพิจารณาจากการวางแผน
' และพัฒนาตนเองด้านความ!
ทักษะ และคุณลักษณะบุคคล
สำหรับผูด้ ำรงตำแหน่ง
ผูบ้ ริหารการศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนาผูอ้ น่ื ด้านความ!
ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การส่ง.สริมขุมซนการเรียน!
ทางวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน)
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน)
คะแนนรวม ๗๐ คะแนน

รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีลมั พทธ สพป.สงขลา เขต ๒ ะ page ๗๒

-๓ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นใบการรักษาวินย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓0 คะแนน)
ที่

คะแนน
เต็ม
๕

รายการประเมิน

๑ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม,อาดัยหรือยินยอมให้
ผู้อื่นไข้อำนาจและหน้าที่ชองตน เพอแสวงหาประโยชน์
๒ การปฎิน้ติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
๓ มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
๔ การมีจิตสำนึกที่ดี บุ่งบริการต่อกลุ่มเบีาหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๕ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๖ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ชองผู้บังคับบัญชา
ตนเอง

๕
๕
๕
๕
๕

คะแนนรวม

๓0

ตอนที่ ต การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน

คะแนนเต็ม

ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ดอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแบบรวม
คิดเป็นร้อยละ

คะแนนประเมิน
ชองบังคับบัญชา

๗๐
๓๐
๑๐๐
๑๐๐

ตอนที่ ๔ ผลการประเมิน
๙.๑ ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง
(ลงซือ่ )............................................... ผูร้ บั การประเมิน
( .......................................................

)

ตำแหน่ง............................................
วันที.่ .................................................
๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นชองผูบ้ งั คับบัญ ชา
๔.๒.๑ ผลการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้
อ
□
อ
อ
□

ตีเด่น
ตีมาก
ตี

พอใข้
ปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๐ ๐๐ ขีน้ ไ,ป)
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)
(ร้อยละ ๔๙.๙๙ ลงมา)
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๔.๒.๒ ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญ ชา

(ลงชีอ่ )............................................... ผูบ้ งั คัฃบัญขา
( . . . . ......... . . . .

. . .................. )

ตำแหน่ง............................................
วันที.่ ...............................................
ตอนที่ ๕ การร'บทราบผลการประเมิน
ผู!้ 'บการประเมิน :
□ ได้รบั ทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
ลงซื่อ .
. .

..)

ตํ"แหน่ง
วันที่ :
ผูป้ ระเมิน ะ
□ ได้แจงผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว
n ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที่..........................................นสัว
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
ลงชือ่ :

............................................

ตำแหน่ง - ..........................................
วันที่ .
..............................................
ลงซือ่ :

............................................ พยาน

ตำแหน่ง :
วันที่ :
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ลำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านไปเลือ่ นเงินดือน ให้ผบู้ งั คับบัญฃาแต,งตัง้ คณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ทำหน้าทีพ่ จิ ารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอครามเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญขาตามลำดับ
คณะกรรมการ ะ
□
เห็นด้วยคับผลการประเมินข้างต้น
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้

ลงซือ่ : .................................... ประธานกรรมการ
วันที่ ะ.......................................
ลงชือ่ : ...................................กรรมการ
ลงซือ่ : ................................ กรรมการ
( .................................................. )

( .................................................)

วันที่ : ...................................

วันที่ : ...................................

ผูบ้ งั คับบัญชา ะ
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น
อ
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้

ลงชือ่ :
วันที่ . .
ผู้บังคับบัญขาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ะ
□
เห็นด้วยคับผลการประเมินข้างต้น
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างต้น ดังนี้

ลงชือ่ : ......................................

I

วับท :่ี
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แบบประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านชองข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
สายงานนิเทศการศึก ษา
n ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม .........
□ ครัง้ ที่ ๒ (๑ เม ษ ายน .........

- ๓๑ มีนาคม ........)
- ๓๐ กัน ยายน.........)

ขื่อผู้รับการประเมิน..........................................................................................................................
ตำแหน่ง.........................................วิทยฐานะ......................................เงินเดือน........................บาท
จำนวนวันลาในรอบการประเมิน.............................วัน ประกอบด้วย
(๑) ลาปวย........... วัน (๒) ลากิจ ......................วัน
ขื่อผู้ประเมิน.................................................................................
..................................
ตำแหน่ง.........................................................................................................................................
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (๗0 คะแนน)
ที่

รายการประเมิน

๑ ด้านนิเทศการศึกษา
โดยพิจารณาจากการจัดทำ
แผนการนิเทศเพือ่ พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ การให้คำปรึกษา
แนะนำ พ อเนินที่เลี้ยงให้กบั ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผูร้ บั การนิเทศ การศึกษา
วิเคราะห์ และลังเคราะห์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา การส่งเสริม
การศึกษา ด้นคว้า และวิจัย
หรือพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ครูมคี วามรูค้ วามสามารถ
วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ การให้คำปรึกษา
แนะนำ และนิเทศตามระบบ
ซ่วยเหลือผู้เรียนและประสาน
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง
1___ (คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน)

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินของผู้บังคับนัญขา
ค่า
คะแนน
ค่า
คะแนน
ระดับประเมิน
ระดับประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นํา้ หนัก ทีไ่ ด้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นํา้ หนัก ทีไ่ ด้
๔.๘0
๔.๘0
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1
ที่

รายการประเมิน

๒ ด้านการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพ
โดยพิจารณาจากการจัดทำ
แผนการนิเทศเพือ่ ส่งเสริม
การบริหารสถานศึกษา
การส่งเสริมและสนับสนน
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา การศึกษาคันควา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และ
การให้คำปริกษาและ
ขอเสนอแนะในการบริหาร
งานวิขาการของสถานศึกษา
(คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน)
๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะฟ้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดยพิจารณาจากการร่วมกัน
สร้างองค์ความรู้ ชีแ้ นะ และ
พัฒนางานด้านนโยบาย
และจุดเน้นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
การศึกษาและวิจยั สร้าง
นวัตกรรม การนิเทศ
เพือ่ พัฒนางานด้านนโยบาย
และจุด.น้บทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน)

ผลการประเมิน1ของผูบงั คับบัถ.เขา
ผลการประเมินตนเอง
ค่า
ระดับประเมิน
คะแนน
ค่า คะแนน
ระดับประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นํา้ หนัก ทีไ่ ด้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ นํา้ หนัก ทั๋เด้
๓.๒๐
๓.๒๐

—

๒.๔๐

๒1๔๐

เ____________
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-๓ที่ 1

ผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัณชา

ผลการประเมินตนเอง
ระดับประเมิน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕

รายการประเมิน

พัฒ นาวิชาชีพ
โดยพิจารณาจากการวางแผน
และพัฒนาตนเอง โดยนำ
ผลการพัฒนาตนเองมาใช้
ส่งเสรมและพัฒนาสมรรถนะ
ช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการคีกษา การส่งเสริม
การเรียนรูท้ างวิชาชีพและ
เป็นผู'้ ทม่ี สิ ว่ น'รว่ ม'ทาง1วชิ าการ
ในชุมซนแห่งการเรียนรู้
{คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน)
๕ งานอืน่ ทีไ่ ด้รบิ มอบหมาย
(คะแนนเต็ม ๖ คะแนน)
คะแนนรวม ๗๐ คะแนน

ะรJL

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (๓๐ คะแนน)
คะแนน

รายการประเมิน

เต็ม

มิความซอสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์สว่ นรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้
ผูอ้ น่ื ใช้อำนาจและหน้าทีข่ องตน เพือ่ แสวงหาประโยชน์
๒ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสัง่ ชองผูบ้ งั คับบัญชา
ิ เวลาให้แกทางราชการ
๓ มิความวิรยิ ะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทศ
ิ สำนึกทีด่ ี บุง่ บริการต่อกลุม่ เบีาหมายผูร้ บั บริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ
๔ การมิจต
๕ การรักษาคุณ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๖ การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

๕
๕
๕
๕

คะแนนรวม

๓๐

ผลการประเมิน ผลการประเมิน
ของผูบ้ งั คับบัญ ชา
ตนเอง

๕
๕
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ตอนที่ ๓ การสรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบการประเมิน
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิซาเพ
คะแนนรวม
คิดเป็นร้อยละ

r

คะแนนประเมิน
ของบังคับบัญซา

คะแบนเต็ม
๗0
๓๐
๑00
๑๐๐

j

ดอนที่ ๔ ผลการประเมิน
๔.(ร) ผลการประเมินตนเอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเป็นจริง
(ลงขื่อ)............................................ ผู้รับการประเมิน
(................................)
ตำแหน่ง...........................................
วันที่..................................................
๔.๒ ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคับบัญซา
๔.๒.® ผลการประเมิน มี ๕ ระคับ คังนี้
□
อ
□
□
อ

ดีเด่น
ดีมาก
ดี

พอไข้
ปรับปรุง

(ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)
(ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)
(ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)
(ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)
(ร้อยละ ๔๙.๙๙ ลงมา)

๔.๒.๒ ความเห็นซองผู้บังคับบัญขา

(ลงขื่อ)............................................... ผู้บังคับบัผูซา
( ...................................................................)

ตำแหน่ง
วันที่......
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ตอนที่ ๕ การรับทราบผลการประเมิน
ผูร้ บั การประเมิน ะ
□ ได้รบั ทราบผลการประเมินและความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
ลงชือ่ .
ตำแหน่ง
วันที่ :
ผูป้ ระเมิน ะ
□ ได้แจงผลการประเมินและผูร้ บั การประเมินได้ลงนามรับทราบแล้ว
□ ได้แจ้งผลการประเมินเมือ่ วันที.่ .........................................แล้ว
แต่ผรู้ บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ
ลงซือ่

...........................................
( ................................................................ )

ตำแหน่ง วันที่

.........................................
..........................................

ลงขือ่ ........................................................พยาน
ตำแหน่ง :
วันที่ :
สำหรับการนำผลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านไปเลือ่ นเงินเดือน ให้ผบู้ งั คับบัญชาแต่งตํง๋ คณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ทำหน้าทีพ่ จิ ารณา รายงานผลการพิจารณ', และเสนอความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลำคับ
คณะกรรมการ :
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างด้น
□
มิความเห็นต่างจากการประเมินข้างด้น คังนี้

ลงซือ่ : .
วันที่ ะ ...
ลงซือ่ : .................................กรรมการ

.ประธานกรรมก0ร
ลงซือ่ ................................. กรรมการ
วันที่ • ....
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ผู้บังคับบัญชา ะ
n
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างคัน
n
มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างคัน ดังนี้

ลงขือ่ :
วั'นนี่ : .
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ะ
□
เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างคัน
□
มีความเห็นต่างจากการประเมินข้างคัน ดังนี้

ลงขือ่ ..
(.
วันนี่ : ...
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สำนักงานเขตพื้นที่การดีก,พาประถมดีกษาสงขลา เขต 2
ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
y

พฤศจิกายน 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎํนัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีก,พา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในลังกัด ทุกโรง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังลือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/254 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฎํบัติงานของข้าราขการครูและบุคลากรทางการดีก'พา
จำนวน 1 ชุด
พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือลัานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.7/254 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฎิบ้ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกพา โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประลิทธีภาพและประลิทธีผลการปฎบ้ติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีก,พา ตามหนังลือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฎินัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกพา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผลใข้นังคันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทราบและถือปฎิบติ และแข้งข้าราซการในลังกัดทรานด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ผู ้ อ1นวยการสำlinrwiช ล พ ื ่ น ท ท ^ศ ท น า บ ุ ร เ^ร ุ ใ ^ -

กล'มบรีหารงานบุคคล
โทร. 0-7425-8705 และ 0-7425-8216 ต่อ 14
โทรสาร 0-7425-8249
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สำปักงาน ก.ค.ศ.
สำปักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

r'o ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด
และ$อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำปักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๔๘๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
สิงที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ'r นของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของช้าราชการครูและบุคลากรทางภารศึกษา
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค ศ. ได้แข้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้'ทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
๑ .ให้ยกเลกหลักเกณฑ์และวิธีการประ'เมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง
๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมิผลใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมคำชี้แจงและ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสิ่งที่ล่งมาด้วย ๒ โดยให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการขับ เคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภมิภ าค
ไต้มีมติเห็นชอบให้ กศจ. ดำเนนการเกี่ยวลับการบรีหารงานบุคคลสำหรับช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าว
จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถึอปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
rg)พฟ้ที่, pluvkjrcf
{นางสาวอyjรย ธโบควรรย์)
เลขาธิการ ก.ค.ค.

ภารกิจเสรีมสร้างและพัฒ นาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๓๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๓๒๒๙
หมายเหตุ สิ่งที่ล่งมาต้วย ๒ ให้ดาวนโหลดที่ www.otepc.go.th
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^งที่ส ่ง มาด้ว ย ๑
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ค. ที่ ศร ๐๒0 ๖.๗/วbo ลงวันที่ ห0ตุลาคม ๒๕๖๑)
เพื่อให้การ■ ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นโปโดย
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
อาลัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ (๔) และ ๗๒ แห่งพระราซบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการศึก ษาพ.ศ. ๒๔๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๔๖0 ลงวันที่ ๒๑ มินาคม ๒๔๖0 ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๖๑ เป็นด้นไป
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารนี้ มีวัต ถประสงค์เพื่อ ให้
ผู้บังคับบัญชาไข้ในการปรับปรูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การเลื่อนเงนเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(๒) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลทารปฏิบัติงาน
(๓) การให้รางวัลจงใจ
(๔) การให้ออกจากราชการ
(๔) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
๔. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านไห้ดำเนนการประเมินป็ละ ๒ค!ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีลัดไป
ครัง้ ที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓0 กันยายนของปีเดืยวกัน
๔. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑00 คะแนน ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ ๑ การปฺร ะเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการปฏิบ ตั งิ าน
คะแนน ๗0 คะแนน
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓0 คะแนน
ระดับผลการประเมินมี ๔ ระดับ ดังนี้
ดืเด่น (ร้อยละ ๙0 .0 0 ขี้นไ,ป)
ดืมาก (ร้อยละ ๘0 .0 0 - ๘๙๙๙)
ดื (ร้อยละ ๗0 .๐0 - ๗๙.๘๙)
พอไข้ (ร้อยละ ๖0.0๐ - ๖๙.๙๙)
ปรับปรุง (ร้อยละ ๔๙.๙๙ ลงมา)
๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค-ศ. กำหนด
๗. ให้ม ีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาบร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญ ชาและ
ผู้ร ับ การประเมิน ตั้ง นี้ให้พ ิจ ารณาจากข้อ ตกลงของส่ว นราชการหรือ สำนัก งานเชตพื้น ที่ก ารศึก ษา
หรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นฅํ่าที่ไดัมีการวัดทำและกำหนดไว้
รวบรวมโดย นางสุจารี ศรีสม้ พุทธ สพป.สงขลา เขต ๒ ะ Pa§e ๘๔

การกำหนดจำนวนครั้งของการลา
และการมาทำงานสาย

ที่ ศธ 04146/

สำนักงานเขตพื้นที่การดืกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

0[ มกราคม 2562
เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงา■ นสาย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
ส์งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 8063 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

จำนวน 1 ชุด

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการดืกษาตั้นพื้นฐานที่ คธ 04009/ว 8063
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานลายของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำในสังกัด สพฐ. ประกอนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างนระจำ ตั้งแต่การเลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) เป็นด้นไป รายละเอียดดังหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทรานและถือปฎินัดื และแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

Ijup .

(ใภรสุ ภจ้ (ฟ®วะภ'IflFVโ ] โ ,
ร0งุผอู้ ำนวอการส์ฑ3่ hrmทศพืน้ ทีก่ ารสืกษาประtanเก'ษา ร้mmTxfrrauvtนุ
^ ผูอ้ ำโทยrrr๗วนกงาพจทรสืกษาประเพดืกษาสงพท;พ 2 ,.^

กลุ่มบรีหารงาบบุคคล
โทร. 0-7425-8705 และ 0-7425-8216 ต่อ 14
โทรสาร 0-7425-8249
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สำนัทงานเขตพื้นที่ทารสิทหา
ประทมศกษาสงขทา เขต 2
.....................!

สำนั?พื้ๆนทผฃnViSnร่จท1iiffทษโบนพื้นฐาน

ท ศธ ๐๔๐๐๙^?เ ^ jy p j/

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

• •

เ,ร

ธันวาคม ๒๔๖๑

พี่อง การกำหนดจำนวนคเงของการลานละการมาทำงานสาย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อำนวยการสำนักบรีหารงาบการศึกษาพิเศษ
อางถึง (๑) หนังสือสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๗๑
ลงวับที่ ๙ มกราคม ๒๔๔๗
(๒) หนังสือสำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ คธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๔๘
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๓
ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) นละ (๒) สำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด
จำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราขการและเลื่อนขั้น—
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ความแจ้งแล้ว บน
สำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้ว เพื่อไห้การกำหนดจำนวนครั้ง
ของการลาและการมาทำงานสายของข้าราขการและลูกจ้างประจำในล้งกดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราจการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำเป็นบีจจุนันสอดคล้องกับ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๘ (๘) กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราขการครู
และบุคล้ากรทางการศึกษา'พ.ศ. ๒๔๖๑ "ข้อ ๑ 0 (๘) และระเบียบกระทรว์งการคล้งว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๘ (๗) จึงให้ยทเลกข้อความตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) และ (๒) ไดยกำหนด
จำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายในรอบครึงป็ที่แล้วมา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการนละเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดั้งแพ'การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๔๖๒)
เป็นด้นไป ด้งนี้
๑. เกณฑ์ที่ถึอ'ว่า “ลาบ่อยครั้ง"
(ก)ลาเกิน ๖ ครั้ง สำหรับข้าราขการ/ลูกจ้างประจำที'ปฐบ้ตราขการในสถานศึกษา
(ข)ลาเกิน ๘ ครั้ง สำหรับข้าราขการ/ลูกจ้างประจำที่ปฏินัติราขการในสำนักงาน
สำหรบข้าราขการ/ลูกจ้างประจำที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด นต'ล้าวันลารวมกันทุกครั้ง
ไม่เกิน ๑๔ วัน ทำการนละมีผ ลการปฎนัด ิงานดืเด่น ผู้น ัง คบนัญ ซาผู้ม ีอ ำนาจสั่ง เลื่อ นเงิน เดือ น/ค่าจ้าง
อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างได้

/ ๒. เกณฑ์'ที่ถึอ'ว่า...
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to. เกณฑ์ที่ถือว่า ‘'มาทำงาบสายฟ้อง ๆ'’
(ก) มาทำงานสายเกน ๘ ครั้ง ทำหรับขาราชmร/ลูกจ้างประจำที่ปฎบ้tfoาชการในสถานศีกบา
(ข) มาทำงาบสายเกน ๙ ครั้ง ทำหรับจ้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ปฎิบ้ตัราชการใบทำนักงาน
จึงเรียนมาเพี่อทราบนละถือปฎบต
ขอนสดงความนับถือ

(นายอแพ พินะฬา)
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ทำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนตการ
กลุ่มเสริมสรัางประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
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