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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ          
ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์รำชกำร ขอนแก่น 40000 
 

                                                            23 มีนำคม  2564 

เรื่อง    กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ครั้งที ่1 (1 เมษำยน 2565 ) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

อ้ำงถึง   1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2565 
           2. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 1075                             
               ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565           
           3. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ที่ ศธ 04025/ 733 
               ลงวันที่  7 มีนำคม 2565 
  4. หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ที่ ศธ 04025/ 852 
               ลงวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2565 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   จ ำนวน  1 ฉบับ                                   
                       ประกำศ ณ วันที่  22 มีนำคม 2565 
         2. แนวทำงพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ                จ ำนวน  1  ฉบับ 
                  3.  บัญชีจัดสรรวงเงิน         จ ำนวน  1  ชุด 

        4. แบบบัญชี, โปรแกรมค ำนวณ                                                  จ ำนวน  2  ชุด 
        5. แบบบัญชี , โปรแกรมค ำนวณ (กลุ่มเครือข่ำย )      จ ำนวน  2  ชุด  
        6. แบบบัญชีกรณีเสนอส ำรอง (กลุ่มเครือข่ำย)       จ ำนวน  1 ชุด 
        7. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน                                               จ ำนวน  1  ฉบับ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง 1 - 4 แจ้งซักซ้อมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือน 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1  (1 เมษำยน 2565 ) มำเพ่ือทรำบและปฏิบัติแล้วนั้น                                                                                                                            

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไป          
ด้วยควำมเรียบร้อยตำมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติขอให้สถำนศึกษำและกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือที่อ้ำงถึง (1) ถึง (4) และตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
(1) ถึง (6) อย่ำงเคร่งครัดและขอให้ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม ดังนี้  
1.สถำนศึกษำ 

1. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติและพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมหลักเกณฑ์และ            
แนวปฏิบัติ และตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  

2. รำยงำนผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมแบบท่ีก ำหนด พร้อมปริ้นโปรแกรมกำร 
ค ำนวณ (จัดเรียงตำมต ำแหน่งเลขที่จำกน้อยไปมำก) ส่งพร้อมค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุม  
จ ำนวนอย่ำงละ  1  ชุด ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ภำยในวันที่  4 
เมษำยน 2565 พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องกับเจ้ำหน้ำที่    

3. ให้โรงเรียนเสนอผู้ส ำรอง ไปยังกลุ่มเครือข่ำยฯ จ ำนวนตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้งส่ง 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบครึ่งปีแรก ( 1 ตุลำคม 2564-31 มีนำคม 2565 ) ไปยังกลุ่มเครือข่ำย 
จ ำนวน 1 ชุด  ภำยในวันที่ 4 เมษำยน 2565     

ด่วนท่ีสุด 
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2.กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ  

1. แต่งตั้งอนุกรรมกำรกลั่นกรองกำรเลื่อนเงินเดือนระดับกลุ่มเครือข่ำย เพ่ือเสนอ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

2. พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน จำกบัญชีผู้ส ำรองที่โรงเรียนเสนอโดยให้พิจำรณำจำกข้อค ำนึง 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน และตำมประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ฉบับลงวันที่ 22 มีนำคม  2565  เรื่อง หลักเกณฑ์กำรบริหำรวงเงินเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1  (1 เมษำยน 2565)   

3. รำยงำนผลกำรพิจำรณำในแบบบัญชี และโปรแกรมค ำนวณ  (สิ่งที่ส่งมำด้วย 5)                
พิจำรณำตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยให้ค ำนึงถึงประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ฉบับลงวันที่ 17 กันยำยน 2564 เสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. พิจำรณำเรียงล ำดับผู้ส ำรองที่ยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนจำกกลุ่มฯ  โดยเรียงล ำดับ 
ตำมผลกำรพิจำรณำ ระดับดีเด่น ระดับดีมำก ระดับดี  ตำมบัญชี ( สิ่งที่ส่งมำด้วย 6 ) 

5. เอกสำรที่น ำส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ บัญชีพิจำรณำกลั่นกรอง, บัญชีส ำรอง ,  
ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำร ,รำยงำนกำรประชุม  (อย่ำงละ 15 ชุด ) เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำพิจำรณำ ส่งภำยในวันที่  5 เมษำยน 2565 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

                                                                   ขอแสดงควำมนับถือ 

  
         (นำยอำรยันต์  แสงนิกุล) 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
     

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


