คู่มือการปฏิบัติงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30
กำรเลื่อนเงินเดือน เป็นกำรพิจำรณำให้บำเหน็จควำมชอบแก่ข้ำรำชกำร โดยให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้น จำกผลของกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีที่แล้วมำ กำรเลื่อน
เงินเดือนจึงถือเป็นสิทธิของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่จะได้รับบำเหน็จควำมชอบประจำปี
โดยคำนึงถึงควำมดีควำมชอบควำมอุตสำหะ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติในกำรรักษำวินัยข้ำรำชกำร และ
กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรของ สำนักงำน ก.ค.ศ. สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการดาเนินการ
1. สพม.เขต 30 ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครูในสังกัด ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ
1 กันยำยน โดยนับรวมข้ำรำชกำรครูที่มำช่วยปฏิบัติรำชกำร (ไม่นับรวม ผอ.สพท. ผอ.สถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครูวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และข้ำรำชกำรครูที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำร สพฐ. และต่ำงสังกัด สพฐ./
หน่วยงำนพิเศษ) เพื่อดำเนินกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน) หรือครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม)
2. สพม.เขต 30 กำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนเลื่อนเงินเดือน ให้สอดคล้องกับปฏิทิน
ตำมแนวปฏิบัติของ สพฐ.
3. กำรแบ่งกลุ่มและกำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
3.1 กำรแบ่งกลุ่มเพื่อบริหำรวงเงิน
กลุ่มที่ 1 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
กลุ่มที่ 2 ข้ำรำชกำรที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5
3.2 กำรบริหำรวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน ตำมข้อ 3.1 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ให้แยกวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งรอง ผอ.สถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน
กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. , เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ,
ศึกษำนิเทศก์ และ ผอ.สถำนศึกษำ
ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยในวงเงิน
ของแต่ละตำแหน่งก่อน หำกวงเงินเลื่อนเงินเดือนของตำแหน่งใดมีเหลือ จึงสำมำรถเกลี่ยไปให้ตำแหน่งอื่นได้
4. สพม.เขต 30 ส่งข้อมูลจำนวนข้ำรำชกำรครูในสังกัด ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ
1 กันยำยน พร้อมวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. จำนวน 3 % ของอัตรำเงินเดือนรวมของเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน ให้โรงเรียนดำเนินกำร ดังนี้
4.1 ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครูในสังกัด ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ
1 กันยำยน
4.2 กำรนับจำนวนข้ำรำชกำรครู ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน
กรณีย้ำย โอน หรืออื่นใด ให้นับตัวตำมวันที่ที่มีผลในคำสั่ง ไม่นับมีตัวตำมวันที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่อยู่
ณ สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนใด
/… 4.3

-24.3 ให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 ทั้งนี้ ให้ประเมินปละ 2 ครั้ง
ตำมรอบปงบประมำณ ดังนี้
ครั้งที่ 1 เปนกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปแรก
ระยะเวลำตั้งแตวันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 มีนำคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 เปนกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปหลัง
ระยะเวลำตั้งแตวันที่ 1 เมษำยน ถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีเดียวกัน
องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มี 2 องค์ประกอบ
คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัตงิ ำน 70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรปฏิบัตติ นในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 30 คะแนน

ระดับผลกำรประเมินมี 5 ระดับ ดังนี้
1) ดีเด่น (ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)
2) ดีมำก (ร้อยละ 80.00-89.99)
3) ดี
(ร้อยละ 70.00-79.99)
4) พอใช้ (ร้อยละ 60.00-69.99)
5) ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมำ)
5. ให้มีกำรกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและ
ผู้รับกำรประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกข้อตกลงของส่วนรำชกำร หรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ มำตรฐำนและภำระงำนขั้นต่ำที่ได้มีกำรจัดทำและกำหนดไว้
6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(1) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับผู้รับกำรประเมิน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
(2) ผู้บังคับบัญชำชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินกำรประเมิน ตำมข้อตกลงและกำหนดปฏิทิน
กำรประเมิน ให้ทรำบโดยทั่วกัน
(3) ผู้รับกำรประเมิน ประเมินตนเอง ตำมแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจำก
เอกสำรหลักฐำนที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ
(4) ผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบันทึกผลกำรประเมินไว้
(5) ในระหว่ำงรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำให้คำปรึกษำ แนะนำผู้รับกำรประเมิน
เพื่อปรับปรุง พัฒนำ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ให้ผลกำรปฏิบัติงำนประสบผลสำเร็จ
ตำมข้อตกลง ก่อนเริ่มรอบกำรประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบกำรประเมิน
(6) ผู้บังคับบัญชำแจ้งผลกำรประเมินพร้อมควำมเห็น ให้ผู้รับกำรประเมินทรำบ
/… (7)
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(7) ผู้บังคับบัญชำประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกในที่
เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน ในรอบกำร
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
7. สพม.เขต 30 พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ครบทุกองค์ประกอบ ดังนี้
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
(2) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
(3) ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร
(4) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 4 คน
กรรมกำร
(5) ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน จำนวน 4 คน
กรรมกำร
(6) ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
(7) เจ้ำหน้ำที่งำนเลื่อนเงินเดือน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำร มีหน้ำที่ บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท.
ที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ
กศจ. ให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 และ
วินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบริหำรวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชำชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องใน
สังกัดทรำบ
ทั้งนี้ให้ สพท. บริหำรวงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรใน สพท. โดยคำนึงถึง
(ก) ข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูง
(ข) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในท้องถิ่นห่ำงไกล/ทุรกันดำร (ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง) หรือกำรคมนำคมไม่สะดวก หรือมีควำมยำกลำบำกในกำรปฏิบัติงำน
(ค) หน่วยงำนกำรศึกษำที่ขำดแคลนอัตรำกำลัง แต่มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสูง
8. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร
- คณะกรรมการระดับ สพท.
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วย
1) ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ/รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
3) ข้ำรำชกำรสำยงำนกำรสอน
ให้คณะกรรมกำรทำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ กศจ.
- คณะกรรมการระดับสถานศึกษา
ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสถำนศึกษำ
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ให้คณะกรรมกำรทำหน้ำที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ และเสนอควำมเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยควำมเห็นชอบของ
กศจ.
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9. ให้ใช้ฐำนในกำรคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ)
10. ให้เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูฯ แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐำนในกำร
คำนวณ โดยจะใช้วิธีกำรหำรเฉลี่ยให้ข้ำรำชกำรแต่ละคนได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนในอัตรำที่เท่ำกันไม่ได้
กำรคำนวณจำนวนเงินสำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนถ้ำมีเศษไม่ถึงสิบบำท ให้ปัดเป็นสิบบำท
11. ข้ำรำชกำรครูฯ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับเงินเดือน กำรเลื่อนเงินเดือน
ให้คำนวณจำกฐำนในกำรคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหน่งและวิทยฐำนะที่ดำรงอยู่
12. ให้โรงเรียนพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนและผู้ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ ภำยในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ของแต่ละโรงเรียน แล้วจัดทำบัญชีสรุปผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมกำร พร้อมรำยงำนกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ส่ง สพม.เขต 30
13. สพม.เขต 30 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน เช่น ระยะเวลำที่ปฏิบัติรำชกำร
ข้อมูลกำรลำ กำรลำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน กำรมำทำงำนสำย กำรถูกสั่งลงโทษทำงวินัย หรือถูกฟ้องคดีอำญำ
หรือถูกศำลพิพำกษำ และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
14. สพม.เขต 30 จัดทำข้อมูลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
15. สพม.เขต 30 นำผลกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือน เสนอขอควำมเห็นชอบ
ต่อ กศจ.ชัยภูมิ
16. กศจ.ชัยภูมิ ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ตำมที่ กศจ.ชัยภูมิ ให้ควำมเห็นชอบ
17. สพม.เขต 30 ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้สถำนศึกษำ กลุ่ม และกลุ่มงำน ที่เกี่ยวข้อง
18. สพม.เขต 30 รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต่อ สพฐ. ตำมแบบและตำมปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
.................................
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หนังสือ แนวปฏิบตั ิ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562
เรื่อง ซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2562)
2. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1676 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2562
เรื่อง ซักซ้อมกำรแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนำคม 2562
3. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ประกำศ สพฐ. ประกำศ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562
5. หนังสือ สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย เนื่องจำกขำด
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร
6. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562
เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2561
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. กฎ ก.ค.ศ. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561
10. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
.................................
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กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 30
วิธีการดาเนินการ
1. ตรวจสอบข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2) นับมีตัว ณ วันที่
1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน พร้อมตรวจสอบฐำนเงินเดือนรวมของบุคลำกร และวงเงินที่สำมำรถใช้เลื่อน
เงินเดือนได้ 2.99%
2. ตรวจสอบข้อมูลกำรลำในรอบครึ่งปี ของบุคลำกร
3. ตรวจสอบข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือน 3 ปี ย้อนหลัง
4. สพม.เขต 30 มอบหมำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เพื่อประกอบกำรเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
4.1 รอง ผอ.สพม.30 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ ผอ.กลุ่มที่อยู่ในกำรกำกับดูแล
กำรปฏิบัติรำชกำร
4.2 ผอ.กลุ่ม ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรภำยในกลุ่ม
ทั้งนี้ โดยควำมเห็นชอบของ รอง ผอ.สพม. ที่กำกับดูแล และผอ.สพม.เขต 30
5. สพม.เขต 30 ประกำศรำยชื่อบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)
ผู้ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน
6. สพม.เขต 30 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมประกำศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติ
ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) พ.ศ.2553 ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือน ควร
ประกอบด้วย
1. ผอ.สพท.
ประธำนกรรมกำร
2. รอง ผอ.สพท. (ที่กำกับดูแลงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) รองประธำนกรรมกำร
3. ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำน ใน สพท.
กรรมกำร
4. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
5. ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ
กรรมกำร
6. ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. หัวหน้ำกลุ่มงำน/เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ (งำนบำเหน็จควำมชอบ) ผู้ช่วยเลขำนุกำร
7. สพม.เขต 30 จัดทำข้อมูลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. สพม.เขต 30 จัดทำผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2)

เสนอขอควำมเห็นชอบต่อ กศจ.ชัยภูมิ
16. กศจ.ชัยภูมิ ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ตำมที่ กศจ.ชัยภูมิ ให้ควำมเห็นชอบ
17. สพม.เขต 30 ส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้สถำนศึกษำ กลุ่ม และกลุ่มงำน ที่เกี่ยวข้อง
18. สพม.เขต 30 รำยงำนผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ต่อ สพฐ. ตำมแบบและตำมปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด
.........................................
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หนังสือ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
1. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2553 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค.(2)
2. ประกำศ สพฐ. ประกำศ ณ วันที่ 17 มีนำคม พ.ศ.2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (2)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2553
3. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2558
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
4. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
5. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552 เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค.(2)
6. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2552
เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ตำมมำตรำ 38ค.(2)
7. หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 16 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2540
เรื่อง กำรใช้ระบบเปิดในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร
8. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
มำใช้สำหรับตำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค.(2)
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