ประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
--------------------------------------------ด้วย ก.ค.ศ.ได้ออกกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยมีสาระสาคัญให้เปลี่ยนวิธีการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบร้อยละตามแบบข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ประกอบ
กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้มีประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 และ
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตาม
มาตรฐานตาแหน่ง จึงได้จัดทาแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการดาเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
รายละเอียด ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ข้อ 2 ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้สาหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
“ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
/คณะกรรมการ...

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการซึ่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 แต่งตั้งตามข้อ 8.3 (การนับจานวนข้าราชการและอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ เพื่อ
คานวณวงเงิน 3 %) และข้อ 10.2 (การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ)
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
“คณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการระดั บ สพท.”หมายถึ ง คณะกรรมการซึ่ ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 5 แต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ 11.2
(คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อ 4 ให้ดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดังนี้
4.1 การแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
ตามประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ได้มปี ระกาศเรื่อง แนวปฏิบตั ิในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2562 ให้แบ่งกลุ่มเพือ่ บริหารวงเงิน ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
4.1.1 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รบั เงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ. 3
4.1.2 กลุม่ ที่ 2 ข้าราชการที่รบั เงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5
และการบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนตามการแบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงิน ทัง้ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูสายงานการสอน
กลุ่มที่ 2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ ศึกษานิเทศก์ และผูอ้ านวยการสถานศึกษา
(รวมทัง้ ข้าราชการสายงานการสอนที่ทาหน้าที่รกั ษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา)
4.2 การบริหารวงเงิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2562) วงเงินรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จานวน
97,131,540 บาท ร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวม 2,913,946.20 บาท โดยจัดสรร ออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 (อันดับ คศ.3 ลงมา)
กลุ่มย่อยที่ 1
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 11 ราย เงินเดือนรวม 541,850 บาท ร้อยละ 3 ของ
วงเงินรวม เท่ากับ 16,255.50 บาท
- ครูสายผู้สอน จานวน 2,496 ราย เงินเดือนรวม 83,206,560 บาท ร้อยละ 3 ของวงเงิน
รวม เท่ากับ 2,496,196.80 บาท
/กลุม่ ย่อยที่.....

กลุ่มย่อยที่ 2
- รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา จานวน 2 ราย เงินเดือนรวม 138,080บาท
ร้อยละ 3 ของวงเงินรวม เท่ากับ 4,142.40 บาท
- ผู้อานวยการสถานศึกษา/รักษาการในตาแหน่งจานวน 253 ราย เงินเดือนรวม 12,282,930
บาท ร้อยละ 3 ของวงเงินรวม เท่ากับ 368,487.90 บาท
- ศึกษานิเทศก์ จานวน 17 ราย เงินเดือนรวม 826,120 บาท ร้อยละ 3 ของวงเงินรวม
เท่ากับ 24783.60 บาท
กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4 และ คศ.5)
- ข้าราชการครูสายงานการสอน จานวน 1 ราย เงินเดือนรวม 66,960 บาท ร้อยละ 3 ของ
วงเงินรวม เท่ากับ 2008.80 บาท
- ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 ราย เงินเดือนรวม 69,040 บาท ร้อยละ 3 ของวงเงิน
รวม เท่ากับ 2071.20 บาท
ข้อ 5 หากมีวงเงินเหลือจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือหากได้รับการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
โดยความเห็นชอบของ กศจ. ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณาจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการโดยคานึงถึง
1. ข้าราชการทีม่ ีผลการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
2. ข้าราชการทีป่ ฏิบัตหิ น้าที่ในท้องถิน่ ห่างไกลหรือคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความ
ยากลาบากในการปฏิบตั ิงาน
3. หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากาลัง แต่มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานสูง
4. ความสาเร็จในการปฏิบตั ิภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5
5. ความสาเร็จในการปฏิบตั ิภารกิจในการจัดการศึกษา
6. การปฏิบตั ิภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-Net)
- ผลการทดสอบระดับชาติ (NT)
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสาเร็จเป็นที
ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARD)
- รางวัลศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
/ข้อ 6 ให้โรงเรียน...............

ข้อ 6 ให้โรงเรียนพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยนาผลการประเมินจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และวงเงินที่รับจัดสรรตามข้อ
(7) มาประกอบการพิจารณาโดยคานึงถึงหลักธรรมมาภิบาลและการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประกาศ
อัตราร้อยละของฐานในการคานวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนดังนี้
ระดับคุณภาพ
ดีเด่น
ดีเด่น
ดีเด่น
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ร้อยละคะแนนประเมิน
98 – 100 คะแนน
96 – 97.99 คะแนน
90 – 95.99 คะแนน
86 – 89.99 คะแนน
80 – 85.99 คะแนน
76 – 79.99 คะแนน
70 -75.99 คะแนน
60 – 69.99 คะแนน
59.99 คะแนนลงมา

ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน
4.51 – 6.00
3.51 – 4.50
2.91 – 3.50
2.81 – 2.90
2.76 – 2.80
2.61 – 2.75
2.56 – 2.60
0.01 – 2.55
ไม่เลื่อนเงินเดือน

ข้ อ 7 ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึ กษาอุบลราชธานี เขต 5 จั ด สรรวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาให้ทุกกลุ่ม ตาแหน่งเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับโรงเรียนตามเงื่อนไขที่ สพท.กาหนดโดยยึดหลักความเท่าเทียม และประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการ
จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยจัดสรรวงเงินให้แต่ละโรงเรียน รายละเอียดการจัดสรรตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายถาวร คูณิรัตน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

