ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04025/938

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์รำชกำร ขอนแก่น 40000
23 มีนำคม 2564

เรื่อง กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565 )
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้ำงถึง 1. หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2565
2. หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1075
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565
3. หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่ ศธ 04025/ 733
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2565
4. หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ที่ ศธ 04025/ 852
ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
ประกำศ ณ วันที่ 22 มีนำคม 2565
2. แนวทำงพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ
3. บัญชีจัดสรรวงเงิน
4. แบบบัญชี, โปรแกรมคำนวณ
5. แบบบัญชี , โปรแกรมคำนวณ (กลุ่มเครือข่ำย )
6. แบบบัญชีกรณีเสนอสำรอง (กลุ่มเครือข่ำย)
7. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 2 ชุด
จำนวน 2 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ฉบับ

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง 1 - 4 แจ้งซักซ้อมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565 ) มำเพื่อทรำบและปฏิบัติแล้วนั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติขอให้สถำนศึกษำและกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (1) ถึง (4) และตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
(1) ถึง (6) อย่ำงเคร่งครัดและขอให้ดำเนินกำรเพิ่มเติม ดังนี้
1.สถำนศึกษำ
1. ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติและพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติ และตำมประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1
2. รำยงำนผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมแบบที่กำหนด พร้อมปริ้นโปรแกรมกำร
คำนวณ (จัดเรียงตำมตำแหน่งเลขที่จำกน้อยไปมำก) ส่งพร้อมคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุม
จ ำนวนอย่ ำงละ 1 ชุด ส่ งส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำประถมศึ กษำขอนแก่ น เขต 1 ภำยในวัน ที่ 4
เมษำยน 2565 พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องกับเจ้ำหน้ำที่
3. ให้โรงเรียนเสนอผู้สำรอง ไปยังกลุ่มเครือข่ำยฯ จำนวนตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้งส่ง
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีแรก ( 1 ตุลำคม 2564-31 มีนำคม 2565 ) ไปยังกลุ่มเครือข่ำย
จำนวน 1 ชุด ภำยในวันที่ 4 เมษำยน 2565

-22.กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
1. แต่งตั้งอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือนระดับกลุ่มเครือข่ำย เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน จำกบัญชีผู้สำรองที่โรงเรียนเสนอโดยให้พิจำรณำจำกข้อคำนึง
ของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และตำมประกำศส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ฉบับลงวันที่ 22 มีนำคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรบริหำรวงเงินเพื่อเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2565)
3. รำยงำนผลกำรพิจำรณำในแบบบัญชี และโปรแกรมคำนวณ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 5)
พิจำรณำตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยให้คำนึงถึงประกำศสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น
เขต 1 ฉบับลงวันที่ 17 กันยำยน 2564 เสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. พิจำรณำเรียงลำดับผู้สำรองที่ยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนจำกกลุ่มฯ โดยเรียงลำดับ
ตำมผลกำรพิจำรณำ ระดับดีเด่น ระดับดีมำก ระดับดี ตำมบัญชี ( สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 )
5. เอกสำรที่นำส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ บัญชีพิจำรณำกลั่นกรอง, บัญชีสำรอง ,
คำสั่ งแต่งตั้งกรรมกำร ,รำยงำนกำรประชุม (อย่ำงละ 15 ชุด ) เพื่อเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพื้ นที่
กำรศึกษำพิจำรณำ ส่งภำยในวันที่ 5 เมษำยน 2565
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยอำรยันต์ แสงนิกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบฯ
โทร. 0-4324-6663 ต่อ 153
โทรสำร 0-4323-6530
โทร. เจ้ำหน้ำที่ 089-7139757

