
 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2565) 
................................ 

 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.5/ว 15 ลงวันที่  27 มีนาคม 2561                        
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2561 หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และค าสั่งส านักงานเขต            
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ที่ 120/2565 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อง             
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน  และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแนวปฏิบัติ                       
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

 เพ่ือให้การบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ได้ก าหนด    
ไว้ในคู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้อ 2.2 การบริหารวงเงินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ยึดหลักความเท่าเทียม และประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมติคณะ
กรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จึงขอ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดการบริหารวงเงินและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีแนวทาง            
ในการจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้  

การจัดสรรวงเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรวงเงินจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565  เพ่ือใช้ในการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน   
โดยมีแนวทางการจัดสรร เป็นดังนี้  
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กลุ่มที่ 1  ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย , คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 แยกวงเงินการเลื่อน             
             ของเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามกลุ่มสายงาน  คือ 
             กลุ่มท่ี 1)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน พิจารณาจัดสรร         

                เป็น  3 ส่วน   
   ส่วนที่ 1 จัดสรรให้ทุกโรงเรียนเท่าเทียมกัน  ในอัตราร้อยละ 2.97                                                      
   ส่วนที่ 2 จัดสรรในภาพรวมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในอัตราร้อยละ  0.01                  

             ส่วนที่ 3 จัดสรรในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
    กันไว้เพ่ือการบริหารในอัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนเงินเดือน      

                         ของทุกโรงเรียน  
            กลุ่มท่ี 2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และ 
                        ผู้อ านวยการสถานศึกษา จัดสรรตามวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวม ณ วันที่              
                        1 มีนาคม 2565  
กลุ่มที่ 2  ข้าราชการอันดับ คศ.4 – 5 ตามกลุ่มสายงาน คือ  

             กลุ่มท่ี 1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 
             กลุ่มท่ี 2) รองผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จดัสรรตามวงเงินร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1  มีนาคม 2565  

 

 ทั้งนี้ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ  
ต าแหน่งก่อน หากวงเงินของแต่ละต าแหน่งเหลือสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอ่ืนได้   และหากมีวงเงินคงเหลือ
เ พ่ิมเติมภายหลังจากการจัดสรรดังกล่าวแล้ว หรือวงเงินการเลื่อนคงเหลือเ พ่ิมเติมด้วย เหตุ อ่ืนใด                           
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนตามที่เห็นสมควร ต่อไป                                           

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   22  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
  

         (นายอารยันต์  แสงนิกุล) 
                      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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แนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                      

เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                      
ฉบับลงวันที ่22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ) 

-------------------------------------------------- 
ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  

และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  

เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 ) ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม
2565  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการ
จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จึงให้ด าเนินการดังนี้  

1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
น าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแบบ    

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว  23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564                       
และ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ 8 ลงวันที่ 16  มีนาคม 2565 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19)  และสรุปผลการประเมินตามผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ดีเด่น              (รอ้ยละ   90.00  ขึ้นไป) 
ดีมาก           (รอ้ยละ    80.00  –    89.99) 
ดี             (ร้อยละ    70.00  –    79.99) 
พอใช้              (ร้อยละ    60.00  –    69.99) 
ปรับปรุง          (ร้อยละ   59.99      ลงมา)   ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
 ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการ ครู                  
และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน ท าหน้าที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 

3. บริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน  2564                
ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
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 3.1. ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
 3.2. หนว่ยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
 3.3. ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     3.4  ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

      3.5 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น 
              -   ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน          
                           -   ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
         -   ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ ด้านอื่น ๆ   
        -    ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  หรือ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ,                            
ผลการประเมินตนเอง SAR 
                           -   ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

           - ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขต                      
พ้ืนที่การศึกษา  

4.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และ 

ก าหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อน ในแต่ละกลุ่มอันดับเงินเดือน           
ตามตารางฐานเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ดังนี้                                                          

4.1 ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ 
อันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ
ต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับ
เงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะท่ีด ารงอยู่ 

4.2 มิให้น าวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในร้อยละที่เท่ากัน 
  4.3. การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6  
ของฐานค านวณเฉพาะจ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

4.4  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมา คือปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า            
3 เดือน 15 วัน แต่ต้องเป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ             
เฉพาะราย  ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7  
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562  

          4.5 พิจารณาฐานการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                       
ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
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         4.6 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติ

ราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
          4.7  น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
สายงานการสอนมาประกอบการพิจารณาก าหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล โดยค านึงถึง                           
(1) ระดับผลการประเมิน (2) ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 

4.8  ค านวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจากโปรแกรมการค านวณของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก าหนดเท่านั้น 
           4.9 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563                 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ข้อ 2.3 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในครั้งใดแล้ว จะได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะในอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4                     
แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป
อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น ตาม ข้อ 2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงนิเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
             5. การพิจารณาร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา หากเกินกวา่ร้อยละ 3.80  ให้คณะกรรมการข้างต้น ชี้แจงเหตุผลที่แสดงถึงผลงาน ตามประกาศ
พร้อมหลักฐานประกอบการชี้แจงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ อกศจ./กศจ. 
ตามล าดับต่อไป เพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งหมด ยึดหลัก                          
ความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงก าหนดแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับผลการประเมิน ดังตัวอย่างที่แนบ  

แนวคดิการก าหนดรอ้ยละทีใ่ชเ้ลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
 

ระดับ (1) ร้อยละ (2) ร้อยละ (3) ร้อยละ (4) ร้อยละ (5) ร้อยละ (6) ร้อยละ   
รร.ขนาดเล็ก 

ดีเด่น 3.60 - 3.80 3.50 – 3.69 3.40 – 3.59 3.30 – 3.49 3.20 – 3.39 2.90 – 3.09 

ดีมาก 3.40 – 3.59 3.30 – 3.49 3.20 – 3.39 3.10 -3.29 3.00 – 3.19 2.70 – 2.89 

ดี 3.20 – 3.39 3.10 – 3.29 3.00 – 3.19 2.90 – 3.09 2.80 – 2.99 2.50 – 2.69 

พอใช้ 3.00 -  3.19 2.90 - 3.09 2.80 - 2.99 2.70 - 2.89 2.60 – 2.79 2.30– 2.49 

ปรับปรุง ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน ไม่เลื่อน 
 
หมายเหตุ  ช่วงห่างระหว่าง    พอใช้           ดี         ดีมาก        ดีเด่น                                                                      
                                  ควรจะอยู่ระหว่าง  0.20 และ 0.30 

------------------------------------ 
 
 


