ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
................................
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 15 ลงวั น ที่ 27 มี น าคม 2561
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 หนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
การเลื่ อนเงิน เดือนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา,หนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และคาสั่งสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 1 ที่ 120/2565 สั่ ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 เรื่อ ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารวงเงิ น เลื่ อ นเงิ น เดื อ น และก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขแนวปฏิ บั ติ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้ การบริ ห ารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ได้กาหนด
ไว้ในคู่มือการดาเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้อ 2.2 การบริหารวงเงินระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ยึดหลักความเท่าเทียม และประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรวงเงินให้ทราบโดยทั่วกัน
ดั ง นั้ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 โดยมติ ค ณะ
กรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จึงขอ
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีรายละเอียดการบริหารวงเงินและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 แนบท้ า ยประกาศนี้ โดยมี แ นวทาง
ในการจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
การจัดสรรวงเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดือน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรวงเงินจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอัตราร้อยละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อใช้ในการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน
โดยมีแนวทางการจัดสรร เป็นดังนี้

-2กลุ่มที่ 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย , คศ.1 , คศ.2 และ คศ.3 แยกวงเงินการเลื่อน
ของเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตามกลุ่มสายงาน คือ
กลุ่มที่ 1) รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน พิจารณาจัดสรร
เป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 จัดสรรให้ทุกโรงเรียนเท่าเทียมกัน ในอัตราร้อยละ 2.97
ส่วนที่ 2 จัดสรรในภาพรวมของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในอัตราร้อยละ 0.01
ส่วนที่ 3 จัดสรรในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กันไว้เพื่อการบริหารในอัตราร้อยละ 0.02 และวงเงินที่เหลือจากการเลื่อนเงินเดือน
ของทุกโรงเรียน
กลุ่มที่ 2) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อานวยการสถานศึกษา จัดสรรตามวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวม ณ วันที่
1 มีนาคม 2565
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการอันดับ คศ.4 – 5 ตามกลุ่มสายงาน คือ
กลุ่มที่ 1) รองผู้อานวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน
กลุ่มที่ 2) รองผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์ และผู้อานวยการสถานศึกษา
จัดสรรตามวงเงินร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ทั้งนี้ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ
ตาแหน่งก่อน หากวงเงินของแต่ละตาแหน่งเหลือสามารถเกลี่ยไปให้ตาแหน่งอื่นได้ และหากมีวงเงินคงเหลือ
เพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง จากการจั ด สรรดั ง กล่ า วแล้ ว หรื อ วงเงิ น การเลื่ อ นคงเหลื อ เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย เหตุ อื่ น ใด
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนตามที่เห็นสมควร ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายอารยันต์ แสงนิกุล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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แนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 )
-------------------------------------------------ตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 ) ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม
2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการ
จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงให้ดาเนินการดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
นาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแบบ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวั น ที่ 3 กั น ยายน 2564
และ หนังสือสานักงาน 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
(ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป)
ดีมาก
(ร้อยละ 80.00 – 89.99)
ดี
(ร้อยละ 70.00 – 79.99)
พอใช้
(ร้อยละ 60.00 – 69.99)
ปรับปรุง
(ร้อยละ 59.99 ลงมา) ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ ผู้ อานวยการสถานศึกษาทาหนังสื อขอรายชื่อข้าราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล้เคียงเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจานวน ทาหน้าที่
พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เพื่อ ประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
3. บริหารวงเงินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2564
ให้ยึดหลักความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่ข้าราชการจะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้

-43.1. ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

3.2. หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากาลัง แต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง
3.3. ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและรายงานผลการดาเนินงาน ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
3.5 การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา เช่น
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
- ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ ด้านอื่น ๆ
- ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก หรื อ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ,
ผลการประเมินตนเอง SAR
- ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา และ
กาหนดร้อยละโดยใช้ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อน ในแต่ละกลุ่มอันดับเงินเดือน
ตามตารางฐานเงินเดือนที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
4.1 ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือ
ต่ากว่าขั้น ต่าหรื อสู งกว่าขั้น สูงของอัน ดับ การเลื่ อนเงินเดือนให้คานวณจากฐานในการคานวณของอันดับ
เงินเดือนของตาแหน่งและวิทยฐานะที่ดารงอยู่
4.2 มิให้นาวงเงินมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เลื่อนเงินเดือนในร้อยละที่เท่ากัน
4.3. การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 6
ของฐานคานวณเฉพาะจานวนเงินที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปดั เป็นสิบบาท
4.4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมา คือปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า
3 เดือ น 15 วัน แต่ต้องเป็ น ผู้ มีผ ลการปฏิบัติงานดีเด่น พิจารณาอนุมัติให้ เลื่ อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคานวณ ตามหนังสือ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
4.5 พิจารณาฐานการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของ
ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ (ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

-54.6 ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
4.7 น าผลการประเมิ น ผลการปฏิบั ติง านของข้ า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา
สายงานการสอนมาประกอบการพิ จ ารณาก าหนดร้ อ ยละการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นรายบุ ค คล โดยค านึ ง ถึ ง
(1) ระดับผลการประเมิน (2) ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือนสาหรับการเลื่อนเงินเดือน
4.8 คานวณการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจากโปรแกรมการคานวณของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กาหนดเท่านั้น
4.9 ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ข้อ 2.3 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในครั้งใดแล้ว จะได้รับ
เงิน เดือนสู ง กว่า ขั้น สู ง ของอัน ดับ เงิ น เดื อนของตาแหน่ง และวิ ท ยฐานะในอัน ดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4
แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป
อีกหนึ่งอัน ดับ เท่านั้น ตาม ข้อ 2 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
5. การพิจารณาร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่
การศึกษา หากเกินกว่าร้อยละ 3.80 ให้คณะกรรมการข้างต้น ชี้แจงเหตุผลที่แสดงถึงผลงาน ตามประกาศ
พร้อมหลักฐานประกอบการชี้แจงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการ อกศจ./กศจ.
ตามลาดับต่อไป เพื่อให้การดาเนินการเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งหมด ยึดหลัก
ความเท่าเทียมและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงกาหนดแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับผลการประเมิน ดังตัวอย่างที่แนบ
แนวคิดการกาหนดร้อยละทีใ่ ช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับ

(1) ร้อยละ

(2) ร้อยละ

(3) ร้อยละ (4) ร้อยละ

ดีเด่น

3.60 - 3.80

3.50 – 3.69

3.40 – 3.59

3.30 – 3.49

3.20 – 3.39

(6) ร้อยละ
รร.ขนาดเล็ก
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

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

(5) ร้อยละ

