แนวปฏิบัติซักซ้อมในการดาเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561 ) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
1. ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)ดาเนินการประเมินสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด และให้ปฏิบัติตาม
มาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และข้อ 11
แห่งประกาศ สพฐ.เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2551 อย่าง
เคร่งครัด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 22 มีนาคม 2561 และผลงานที่คาดว่าจะเกิดในระหว่าง
วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2561 มาร่วมประเมินด้วย)
2. ให้โรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับ
ข้าราชการครู ในสังกัดตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 และข้อ 10.3.1 ประกาศ สพฐ.เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ.
พ.ศ.2551 ไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ข้าราชการในรายที่มีอัตราเงินเดือนเต็มขั้นของอันดับในอันดับ คศ.2 ขั้น 41,620 บาท
และอันดับ คศ.3 ขั้น 58,390 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1
เมษายน 2561 ) ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ไปรับเงินเดือนในอันดับที่สูงกว่าหนึ่งอันดับตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ก่อน เช่น
- นาย ก.เต็มขั้นในอันดับ คศ.2 41,620 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561 ) นายก. จะได้ปรับอัตราเงินเดือนให้ไปไปรับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงกว่าหนึ่งอันดับ เป็น คศ.3(คศ.2) ขั้น 42,330 บาท
- นาย ข. เต็มขั้นในอันดับ คศ.3 58,390 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ก่อนเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2561 ) นาย ข. จะได้ปรับอัตราเงินเดือนให้ไปไปรับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงกว่าหนึ่งอันดับ เป็น คศ.4(คศ.3) ขั้น 59,190 บาท
การนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้นาเสนอให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ดาเนินการสั่งให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ไปรับเงินเดือนใน
อันดับที่สูงกว่าหนึ่งอันดับตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน
สูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 แล้ว
4. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดที่มีขั้นเงินเดือนเหลืออีกครึ่งขั้นจะถึงขั้น
สูงของอันดับ(เต็มขั้น) เช่น คศ.2 ขั้น 40,990 บาท และ คศ.3 ขั้น 57,500 บาท หากได้รับการพิจารณาให้
เลื่อนขั้น 1 ขั้น ในรอบ 1 เมษายน 2561 จะต้องเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น รวมกับ ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2
(0.5 +2%) เช่น
- คศ.2 ขั้น 40,990 บาท เลื่อน 1 ขั้น( เลื่อนขั้น 0.5 ขั้นเป็น 41,620 บาทเต็มขั้น
รวมกับ ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 )
- คศ.3 ขั้น 57,500 บาท เลื่อน 1 ขั้น( เลื่อนขั้น 0.5 ขั้นเป็น 58,390 บาทเต็มขั้น
บวกกับ ค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 )

-25. ให้คณะกรรมการระดับสถานศึกษาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนไม่เกิน 1 ขั้นได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ที่คานวณได้จากจานวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ
วันที่ 1 มีนาคม 2561 (ให้พิจารณาเฉพาะโควตาตัวเต็ม) ส่วนเศษโควตาที่เหลือให้นาไปรวมที่เครือข่าย
สาหรับสถานศึกษาใดที่ไม่มีโควตาตัวเต็มให้นาโควตาไปร่วมที่เครือข่ายและให้เสนอตัวสารอง จานวน 1 คน
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะระดับเครือข่าย เมื่อดาเนินการพิจารณาเสร็จแล้วให้จัดทาเอกสารส่ง
ประธานเครือข่าย ดังนี้
5.1 บัญชีหมายเลข 2 ( ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 1 ขั้น ) จานวน 20 ชุด
ทั้งนี้ให้เสนอตัวสารองโรงเรียนละ 1 คน
5.2 บัญชีหมายเลข 3 (ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น) จานวน 3 ชุด
ให้พิมพ์รายชื่อข้าราชการครูทั้งหมดในโรงเรียน(ที่ได้ไปตรวจสอบยอดกับ สพป.แล้ว) โดยเรียงลาดับตาม
คะแนนประเมิน และ ให้ขีดเส้นด้วยปากกาหมึกสีแดงทับรายที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 1 ขั้นที่อยู่ใน (บัญชี
หมายเลข 2 )
5.3 บัญชีหมายเลข 4 ( ผู้ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกกรณี ) จานวน
20 ชุด ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผลการไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นให้ชัดเจน
5.4 เอกสารหมายเลข 2/2 ( งบหน้าสรุปการเลื่อนขั้นเงินเดือน) จานวน 1 ชุด
5.5 รายงานการประชุมพร้อมทั้งลายมือชื่อของคณะกรรมการที่เข้าประชุมของ
คณะกรรมการระดับสถานศึกษา จานวน 1 ชุด
6. เมื่อดาเนินการจัดทาเอกสารตาม ข้อ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินาเอกสารทั้งหมดส่งกับประธานเครือข่าย ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 อนึ่งตั้งแต่
วันที่ 24–31 มีนาคม 2561 หากข้าราชการรายใดมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น วันลา คะแนนประเมินและข้อมูลอื่นๆ ให้รีบแจ้ง ประธานเครือข่ายโดยด่วน
ทั้งนี้ ในการดาเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และประกาศ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด
ลูกจ้างประจา
1.ให้ผู้อานวยการโรงเรียน ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมินฯ
ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ที่แจ้งทาง
WWW.Surin3.go.th. แล้ว
2. ให้นาแบบประเมินและคะแนนประเมินพร้อมวันลา ส่งให้คณะกรรมการเครือข่าย
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นโดยการเรียงความดีความชอบ

-33. ให้คณะกรรมการเครือข่ายพิจารณาเสนอแนะและให้ความเห็นโดยการเรียงลาดับความดี
ความชอบผู้สมควรได้รับการเลื่อนค่าจ้าง 1 ขั้น แล้วนาผลการพิจารณาคะแนนประเมินพร้อมวันลาและสาเนา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาทุกรายในเครือข่าย ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
พนักงานราชการ
พนักงานราชการจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี ปีละหนึ่งครั้ง ในวันที่ 1
ตุลาคม โดยกาหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่
30 กันยายน 2561 โดยนาผลคะแนนทั้งสองครั้งมารวมกันแล้วหาร 2 เพื่อหาค่าคะแนนในการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจาปีให้แก่พนักงานราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึง่ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554
กลุ่มผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการในตาแหน่ง(สาหรับโรงเรียนที่ไม่มีผู้อานวยการโรงเรียน)
1. แจ้งให้ผู้อานวยการโรงเรียนจัดทาแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(ในรอบ 1 ตุลาคม 2560
– 19 มีนาคม 2561 และผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2561 ) เพื่อ
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1( 1 เมษายน
2561 ) ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
2. ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรอบครึ่งปีที่
แล้วมา ( 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 )
3.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมาตรา 73
ของกลุ่มผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการในตาแหน่ง(สาหรับโรงเรียนที่ไม่มีผู้อานวยการโรงเรียน)
5. สพป.นาผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ตามมาตรา 73 เสนอขอความ
เห็นชอบต่อ อกศจ./กศจ.สุรินทร์
---------------------------------------------------------------

