
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า   
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
--------------------------------------------- 

                    1. ปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ.25๖๑  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.25๖๒  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง    
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2544  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ.2550 

      2. การนับจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริงในวันที่ 1 มีนาคม 
2563 ให้ปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ 8 
โดยให้ยกเว้นกรณดีังต่อไปนี้ 

  2.1 การโอน/ย้าย ระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หากมีค าสั่งรับโอน/ย้าย ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้นับมีตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือย้าย 

 ๒.๒  การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัด และมีค าสั่งรับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือน
แต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็น         
ผู้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกค าสั่งให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตาม 

2.๓ การช่วยราชการ ให้นับมีตัวในหน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติราชการ ยกเว้นกรณีที่มี 
การสั่งการให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้นับมีตัว 
ที่หน่วยงานต้นสังกัด 

       3. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น 
ได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เฉพาะจ านวนเต็ม 
โดยรวมผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 (1 ขั้น) อยู่ในโควตานี้ด้วย  

 4. การตรวจสอบข้อมูลการลาและการมาท างานสาย ให้ปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2561 ข้อ 7 (8), (9) และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๒  ข้อ 6 

5. ในการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ าของสถานศึกษา ให้มีการจัดท ารายงานการประชุมโดยละเอียด โดยให้มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม , 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอให้เลื่อนเงินเดือนระดับต่างๆ รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเสนอไม่เลื่อน
เงินเดือน (ถ้ามี) โดยต้องระบุเหตุผลในการไม่เลื่อนเงินเดือนด้วย โดยให้เรียงล าดับตามร้อยละการเลื่อนจากสูง
ลงมาตามล าดับและไม่เลื่อนเงินเดือน โดยต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมด้วยพร้อมทั้งให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษารับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 
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6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่มีเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่ครบ 4 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ก.ค.ศ. มีมติให้ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้สั่ง
เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยต้องเป็นผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น  

๗. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ จัดสรรวงเงินให้โรงเรียนเลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ 
๒.๙9 ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖3 

๘. การแบง่กลุ่มและการบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน 
 ๘.๑ การแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงินให้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๘.๑.๑  กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย,คศ.๑,คศ.๒ และ คศ.๓  
   ๘.๑.๒  กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ,คศ.๔ และ คศ.๕ 
 ๘.๒ การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ตามข้อ 8.๑ กลุ่มท่ี ๑ และ กลุ่มท่ี ๒ ให้

แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   ๘.๒.๑  กลุ่มท่ี ๑ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน  
   ๘.๒.๒  กลุ่มท่ี ๒ รอง ผอ.สพท. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแต่ละ

ต าแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอ่ืนได้ 
๙. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับให้

ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยให้
สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
๐๒๐๖.๗/ว 6  ลงวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖2 เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 

ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 
ผลการประเมินดีมาก ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ 
ผลการประเมินดี  ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ 
ผลการประเมินพอใช้ ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ 
ผลการประเมินปรับปรุง ระดับคะแนนประเมินร้อยละ  ๕๙.๙๙ ลงมา (ไม่ไดเ้ลื่อนเงินเดือน) 
๑๐. การพิจารณาร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนและช่วงคะแนนประเมินเพ่ือใช้ประกอบ 

การเลื่อนเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมค านวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ดังนี้ 
  1. ร้อยละคะแนนประเมินตั้งแต่ 90 – 100 ระดับการประเมิน  ดีเด่น   

ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ 3.30 – 6.00 
  ๒. ร้อยละคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 – 89.99 ระดับการประเมิน  ดีมาก   

ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ 2.90 – 3.29 
  ๓. ร้อยละคะแนนประเมินตั้งแต่ 70 – 79.99 ระดับการประเมิน  ดี    

ร้อยละใน  การเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ 2.50 – 2.89 
  ๔. ร้อยละคะแนนประเมินตั้งแต่ 60 – 69.99 ระดับการประเมิน  พอใช้   

ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ 2.00 – 2.49 
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  ๕. ร้อยละคะแนนประเมินตั้งแต่ 59.99 ลงมา ระดับการประเมิน ปรับปรุง   
(ไม่เลื่อนเงินเดือน) 

 ให้โรงเรียนใช้โปรแกรมค านวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
ของ สพป.นราธิวาส เขต ๒ ในการคิดค านวณร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน 

           ๑๑. ให้สถานศึกษาส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ส่งถึง สพป.นราธิวาส เขต 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 

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

 


