กลุม
่ งานบาำ เหน็ จความชอบและทะเบียนประวัติ
้ นเดือน)
(งานเลื่อนขันเงิ

นายพิชิต ตุน
่ ติ๊บ
ตาำ แหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชาำ นาญการ
ึ ษาประถมศก
ึ ษาเชียงใหม่ เขต 5
สั งกัดสาำ นักงานเขตพื้นที่การศก

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา
กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.2544
2. คาสั่ ง ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1764/2556 เรื่อง การมอบอานาจ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สานักงานเขพพื้นที่การศึกษากาหนดปฏิทินการดาเนินการเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจาพามแนว
ปฏิบัพิของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานเขพพื้นที่การศึกษา แจ้งประกาศและซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. สานักงานเขพพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ดาเนินการนับพัวลูกจ้างประจาที่ปฏิบัพิจริง ณ วันที่
1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. เพื่อดาเนินการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจาครั้งที่ 1 (1 เม.ย) หรือครั้งที่ 2 (1 พ.ค.)
4. สานักงานเขพพื้นที่การศึกษา แจ้งจัดสรรโควพา โดยการใช้โควพาและวงเงินสาหรับการเลื่อนขั้นฯ
แยกเป็นดังนี้
- ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ให้เลื่อน 1 ขั้นได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของลูกจ้างประจาที่มีพัว
อยู่จริง (ที่ปฏิบัพิหน้าที่ราชการอยู่จริง) ณ 1 มีนาคม
- ครั้งที่ 2 (1 พุลาคม) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 6 ที่คานวณได้
จากฐานอัพราเงินเดือนรวมของลูกจ้างประจาที่มีพัวอยู่จริง (ที่ปฏิบัพิหน้าที่ราชการอยู่จริง) ณ วันที่ 1 กันยายน
โดยนาเงินที่ใช้เลื่อนไปแล้วเมื่อ 1 เมษายน มาหักออกก่อน (ไม่รวมค่าพอบแทนฯ ) ที่เหลือใช้เป็นเงินเลื่อนขั้นฯ
ทั้งนี้ จานวนผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น(รวมทั้งปี) พ้องไม่เกินโควพาเมื่อคราวการเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)
4. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัพิงานลูก จ้างประจาในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินฯ
พามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
- ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนไม่พ่ากว่า 90-100 % อยู่ในข่ายอาจได้รับ
การพิจารณาเลื่อน 1 ขั้น
- ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนไม่พ่ากว่า 60-89 % อยู่ในข่ายได้รับ
การพิจารณาเลื่อน 0.5 ขั้น
- ผลการประเมิ น พ้ อ งปรั บ ปรุ ง ระดั บ คะแนนพ่ ากว่ า 60 % ไม่ ค วรเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือน

5. จัดส่งบัญชีผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาพามผลการพิจารณา
6. การไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ใด ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเหพุผล
7. สานักงานเขพพื้นที่การศึกษาแพ่งพั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
8. คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาพามผลการประเมินการปฏิบัพิงาน
9. เสนอค าสั่ ง ฯให้ ผู้ มี อ านาจ พามค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ 1764/2556 เรื่อง การมอบอานาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ ลงนามในออกคาสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจา
10. นาส่งคาส่งฯไปยังสานักงานเขพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขพ 5

Flow Chart การปฏิบัติงาน
กำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนดำเนินกำรเลื่อนขั้น
ค่ำจ้ำงลูกประจำตำมแนวปฏิบัติของ สพฐ.

1 พุลาคม

1 เมษายน
พรวจนับพัวลูกจ้างประจาที่ปฏิบัพิจริง
ณ วันที่ 1 มีนาคม
ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจำ
ในรอบครึ่งปีที่ผ่ำนมำ

พรวจนับพัวลูกจ้างประจาที่ปฏิบัพิจริง
ณ วันที่ 1 กันยายน
ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจำ
ในรอบครึ่งปีที่ผ่ำนมำ

สานักงานเขพพื้นที่การศึกษา
แพ่งพั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจำ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำเลื่อนขั้นค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจำตำมผลปฏิบัติงำน
ผู้มีอานาจพามคาสั่ง สพฐ. ที่1764/2556 ลงนามใน
คาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
ส่งคำสั่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ชื่อกระบวนงาน (กระบวนงาน) : การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา
ชื่องาน บาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รหัสเอกสาร
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนการ :เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา พามแนวปฏิบัพิสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวปฏิบัพิการดาเนินการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจาในสถานศึกษา/สพป./สพม.
เวลา
ลาดับที่
ผังขั้นพอนการทางาน
รายละเอียดงาน
ดาเนินการ
1
สพป./สพม.กาหนดปฏิทินการดาเนินการเลื่อนเงินค่าจ้าง
2
3
4
5
6

มาพรฐานคุณภาพ
งาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.

สพป./สพม.ดาเนินการนับพัวลูกจ้างที่ปฏิบัพิจริง ณ วันที่ 1
มี.ค.หรือ 1ก.ย.
สพป./สพม.แจ้งการจัดสรรโควพาหรือวงเงินเลื่อนค่าจ้าง

สพป./สพม.

ผู้บังคับบัญชาดาเนินการประเมินผลการปฏิบัพิงาน
ลูกจ้างประจา
คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน ผลการ
ประเมิน
ผู้ได้รับมอบอานาจ มีคาสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา

ผู้บังคับบัญชา

สพป./สพม.

คณะกรรมการ
สพป./สพม.

หมายเหพุ

การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชกฤษฎี ก าการปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
3. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551
4. ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว21 ลงวั น ที่ 13 ธั น วาคม 2556
เรื่อง การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุววุิิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
5. ตามหนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.7/ว25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ข้า ราชการที่ ได้ รั บ วุ ิิ เ พิ่ ม ขึ้น หรื อ สู ง ขึ้ น ยื่ นค าขอพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานครบถ้ ว นต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สาเร็จการศึกษา หากยื่นคาขอเกินกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
สาเร็จการศึกษา ให้ผุ้นั้นได้รับเงินเดือนตามคุววุิิในวันที่ยื่นคาขอ
2. ผู้บั งคับบั ญชาตรวจสอบความถูกต้องขอคาขอและคุววุิิพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ ว
รายงานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าเป็นคุววุิิที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองให้เป็นวุิิทางการศึกษา
หรือไม่ โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซด์ สานักงาน ก.ค.ศ. http://qualification.otepc.go.th/menu.php
3. สถานศึกษานาส่งแบบคาขอ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
4. สพท. ดาเนินการตรวจสอบคุววุิิ เอกสารหลักฐาน
5. สพท. ดาเนินการเพิ่มคุววุิิในทะเบียนประวัติ
6. สพท. แจ้งโรงเรียนและผู้ขอทราบ
7. กรวี เงินเดือน ว วันที่สาเร็จการศึกษา/หรือ ว วันที่ยื่นคาขอ ยังไม่เกินขั้นต่าขอคุววุิิ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาเสนอ กศจ.พิจารวาให้ความเห็นชอบ เพื่อสั่งให้ได้รับเงินเดือนใน
กรวีที่ได้รับคุววุิิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นต่อไป
8. นาส่งสาเนาคาสั่งรวม 3 ชุด พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา จานวน 1 ชุดให้
สานักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ภายใน 7 วัน

Flow Chart การปฏิบัติงาน

ข้าราชการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นยื่นคาขอปรับวุฒิ

ผอ.โรงเรียน ตรวจหลักฐานการศึกษาและ
วุฒิที่สาเร็จ การรับรองคุณวุฒิ
สพท. ตรวจหลักฐานการศึกษาและวุฒิที่สาเร็จ
การรับรองคุณวุฒิ
สพท. เพิ่มคุณวุฒิทไี่ ด้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ในทะเบียนประวัติ
สพท. แจ้งผลการขอเพิ่มวุฒิให้สถานศึกษา
ผู้ขอทราบ และแจ้งให้โรงเรียนออกคาสั่ง

กรณี เงินเดือน ณ วันที่สาเร็จการศึกษา/หรือ
ณ วันที่ยื่นคาขอ ยังไม่ถึงขั้นต่าขอคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น
สพท. นาเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้
ได้รับเงินเดือนตามคุววุิิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ผู้มีอานาจตาม ม.53 ออกคาสั่งปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
สถานศึกษานาส่งคาสั่ง ไปยัง สพท.
สพท.บันทึกอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.16
ส่งคาสั่งและเอกสารให้ ก.ค.ศ.

