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คูมือการปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา งานบ าเหน็จความชอบ 

และทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล สังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดท าขึ้นเพ่ือ
เปนแนวปฏิบัติการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.การเล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 
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กำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ค ำชี้แจง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด ซ่ึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา ในสังกัด ซึ่งมภีารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมพ้ืนที่  5  อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอภูเขียว  อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอบ้านแท่น  และอ าเภอคอนสาร  โดยยึดจ านวน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม   ในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1   
(1 เมษายน) และข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน  ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอบเขตของงำน 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เก่ียวข้อง 

2. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   

 3. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. นับจ านวนข้าราชการ และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการเพ่ือ ค านวณวงเงิน 3% ที่ใช้ในการเล่ือน โดย
นับจากจ านวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณีรวมทั้งผู้มาช่วยราชการ 
(ยกเว้น ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผู้ไปช่วยราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ./หน่วยงานพิเศษ)  

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงิน 
การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยค านึงถึง                  
  (ก) ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง    
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  (ข) ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร (ตามประกาศกระทรวง 
การคลัง) หรือการคมนาคมไม่สะดวก หรือมีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน   
  (ค) หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตราก าลังแต่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
  5.1 การแบ่งกลุ่มและการบริหารเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน 

     5.1.1 การแบ่งกลุ่มเพ่ือบริหารวงเงิน ให้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
             1) กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.1,คศ.2 และ คศ.3 

             2) กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ,คศ.4 และ คศ.5 

     5.1.2 การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เล่ือนเงินเดือน แยกวงเงินการเล่ือนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
              1) กลุ่มท่ี 1 รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน 

              2) กลุ่มท่ี 2 รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผอ.สถานศึกษา 

และด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในแต่ละรอบการเล่ือนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน  ประกอบด้วยข้าราชการในส านังกานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา
หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และข้าราชการสายงานการสอน มีหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณาเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือประกอบการพิจารณา ของผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 โดยความเห็นชอบ ของ กศจ. ก่อน
ส่ังเลื่อนเงินเดือน และประกาศอัตราร้อยละการเล่ือนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

  ในส่วนของสถานศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
  1) ก าหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน 

  2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นการเบ้ืองต้น 

  3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หากในสถานศึกษามีข้าราชการ 

ครูบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบ 3 คน ให้ท าหนังสือขอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบตามจ านวน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และ
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเล่ือนเงือนเดือน 
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  7. พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการ ดังนี้ 
      7.1 ตรวจสอบข้อมูลการลาต่าง ๆ การลาศึกษา  ฝึกอบรม ดูงาน  และการมาท างานสาย  
การก าหนดจ านวนครั้งการลาและการมาท างานสายให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ ศธ 04009/ว 8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

             1) เกณฑ์ท่ีถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” 

   (ก) ลาเกิน 6 ครั้ง ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา 

   (ข) ลาเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติราชการในส านักงาน 

ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่ถ้าวันลารวมกันทุกครั้ง 
ไม่เกิน 15 วันท าการและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเล่ือนเงินเดือน/ค่าจ้าง  
อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างได้ 
                 2) เกณฑ์ท่ีถือว่า “มาท างานสายเนืองๆ” 

      (ก) มาท างานสายเกิน 8 ครั้ง ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา 

   (ข) มาท างานสายเกิน 9 ครั้ง ส าหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติราชการใน
ส านักงาน 

7.2 ตรวจสอบข้อมูลการถูกส่ังลงโทษทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 

              7.3 ก าหนดข้อตกลง ชี้แจ้งท าความเข้าใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  7.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเมินตนเองจากหลักฐานที่มีอยู่จริง 
7.5 ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปี 

ที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2561 และตามหนังสือ กคศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 

โดยจัดแบ่งกลุ่มคะแนนตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    ผลการประเมินดีเด่น   ระดับคะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป    
    ผลการประเมินดีมาก   ระดับคะแนนร้อยละ 80-89.99  
    ผลการประเมินดี        ระดับคะแนนร้อยละ 70-79.99 

    ผลการประเมินพอใช้    ระดับคะแนนร้อยละ 60-69.99  
        ผลการประเมินปรับปรุง     ระดับคะแนนร้อยละ 59.99 ลงมา  ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน 

      7.6 แจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงชื่อรับทราบ 

 7.7 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 
“ดีเด่น” ให้ทราบทั่วกันก่อนการพิจารณา 
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 7.8 น าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

   7.9 การจัดเก็บผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูบุคลากร       
ทางการศึกษา เมื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมินจัดเก็บสรุปผลการประเมิน            
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมอย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

8. เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 

  8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตรวจสอบการด าเนินการเล่ือนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ โดย
เล่ือนเงิน  

8.2 น าผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเสนอคณะกรรมการกล่ันกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

8.3 น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 8.4 เสนอค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามที่ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 8.5 แจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนเฉพาะบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 

การแจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนประกอบด้วย 

1) อัตราร้อยละที่ได้รับการเล่ือน  
2) ฐานในการค านวณ  
3) จ านวนเงินที่ได้รับการเล่ือน  
4) เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับการเล่ือน ตามผลการเลื่อนเงินเดือน นั้น 

9. รายงานผลการด าเนิน การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปฏิทินที่ก าหนด 
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ปฏิทินปฏิบัติงำนกำรเล่ือนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
1 – 4  มีนำคม  , 1- 4 กันยำยน  

- ตรวจสอบจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               สถำนศึกษำ 

- จัดท าบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               สถำนศึกษำ 

 (กลุ่มที่ 1)  ครูผู้ช่วย  คศ.1  คศ.2  คศ.3 (กลุ่มระดับ 1-8) 
 (กลุ่มที่ 2)  คศ.4  คศ.5  (กลุ่มระดับ  9-11)  
 (เอกสารหมายเลข  2/1,)  

 ที่มีตัวอยู่จริง  ณ  วันที่  1  มีนาคม  ,1 กันยายน  ส่ง สพป.ชย.2   

ภำยในวันที่ 10  มีนำคม  ,10 กันยำยน    
- จัดส่งบัญชีแสดงรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/    สพป.ชย.2 

ลูกจ้างประจ าที่ไปชว่ยปฏิบัติราชการที ่สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.  
(เอกสารหมายเลข 1/1) (เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพฐ. 
  - จัดส่งบัญชรีายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า   สพป.ชย.2 

ช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท./ศธจ./ศธภ. (เอกสารหมายเลข 1/3)  
(เอกสารหมายเลข 1/4) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดส่งบัญชีแสดงจ านวนข้าราชการพลเรือนสามัญ/ข้าราชการครู    สพป.ชย.2 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค. (2) และลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  
1 มีนาคม ,1 กันยายน  (เอกสารหมายเลข 1/5) (เอกสารหมายเลข 1/6)  
ไปยัง สพฐ. 
- กรอกข้อมูลการนับมีตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม ,1 กันยายน   สพป.ชย.2 

(ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท.,  
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา)  
ด้วยโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ.  
ทาง www.techno.bopp.go.th/obec_salary และจัดส่งบัญชีรายละเอียด 

ที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ. 
ภำยในวันที่ 1 เมษำยน ,1 ตุลำคม 

 - สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน  สพป.ชย.2 

ข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรรวงเงิน ให้โรงเรียนในสังกัดทรา 
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ภำยในวันที่ 1  เมษำยน  ,1 ตุลำคม   
- ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงาน   สถำนศึกษำ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2562)         
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2561  
และสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  
ภำยในวันที่  3  เมษำยน ,3 ตุลำคม   

-  จัดท าบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า เสนอต่อคณะกรรมการ สถำนศึกษำ 

สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

-  จัดท าบัญชีรายละเอียดการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า       สถำนศึกษำ 

ภำยในวันที่  4  เมษำยน , 4 ตุลำคม    
- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน   สถำนศึกษำ 

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ส่งแบบรายงานการเลื่อนเงินเดือน 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษา  (อย่างละ 1  ชุด)  
และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า ต่อ สพป.ชย.2   

- ส่งบัญชีรายชื่อเสนอตัวส ารองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      สถำนศึกษำ 

จ านวน  1  คน  ไปกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา   

- รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A 4    สถำนศึกษำ 

 - ส่งแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   สถำนศึกษำ 

สายงานบริหารสถานศึกษาต่อ ต่อ สพป.ชย.2  

ภำยในวันที่  5  เมษำยน , 5 ตุลำคม 

- ส่งบัญชีรายชื่อเสนอตัวส ารองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  กลุ่มโรงเรียน 

จ านวน  3  คน ตามแบบรายงานการเล่ือนเงินเดือน ต่อ สพป.ชย.2 

- ส่งบัญชีรายชื่อการพิจารณาจัดเรียงล าดับความดีความชอบเพื่อประกอบ            
การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า (แบบ  บค.5) ต่อ สพป.ชย.2 

ภำยในวันที่  8  เมษำยน  ,8 ตุลำคม 

  - จัดท าบัญชีรายละเอียดเสนอขอเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ/เล่ือนขั้นลูกจ้างประจ า สพป.ชย.2 

ใน สพท. และผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน ระดับ สพท. 
ภำยในวันที่ 9 เมษำยน , 9 ตุลำคม  

-  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า            สพป.ชย.2 
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-  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนกลุ่มข้าราชการ           สพป.ชย.2 

ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

-  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู           สพป.ชย.2 

และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา     

ภำยในวันที่ 10 เมษำยน ,10 ตุลำคม   
-   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู   สพป.ชย.2 

และบุคลากรทางการศึกษา  ระดับเขต   
ภำยในวันที่ 19 เมษำยน ,19 ตุลำคม 

- สพท. น าผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด    สพป.ชย.2 

เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.กศจ./กศจ.  
ภำยในวันที่ 22 เมษำยน  ,22 ตุลำคม 

- ออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                         ศธจ.ชัยภูมิ   

- จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเล่ือนเงินเดือน    สพป.ชย.2 

บัญชีแสดงการเล่ือนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) /เล่ือนขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (เอกสารหมายเลข 1/10) 
(เอกสารหมายเลข 1/11) และ (เอกสารหมายเลข 1/12) ไปยัง สพฐ. 

- กรอกข้อมูลแสดงผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ    สพป.ชย.2 

(ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา, ข้าราชการสายงานการสอน, รอง ผอ.สพท., 
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ถ้ามี), ศึกษานิเทศก์ และ ผอ.สถานศึกษา) 
และจัดส่งบัญชีรายละเอียดที่มีผู้รับรองความถูกต้องไปยัง สพฐ. 

-  แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากร   สพป.ชย.2 

ทางการศึกษา ไปสถานศึกษาต้นสังกัด          

23 – 28 เมษำยน , ตุลำคม  
- บันทึกข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนเพ่ือเบิกจ่ายเงินเดือน     สพป.ชย.2 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเบิกเงินเดือน 

- ส่งค าส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปส านักงาน ก.ค.ศ          สพป.ชย.2            
ภำยในส้ินเดือนพฤษภำคม  , พฤศจิกำยน   
  - จ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ตามค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา /ค าส่ังเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

งานบ าเหน็จความชอบฯ กลุม่บรหิารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 2  
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน (Flowchart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบยีบหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

นับจ านวนข้าราชการ และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการเพื่อค านวณวงเงิน 3%  
ที่ใช้ในการเลื่อนที่มีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ วันท่ี 1 กันยายน 

ตรวจสอบการเลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษาตามผลการประเมินและฐานในการค านวณ
ค านวณ 

ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานด าเนนิการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
ตามแนวปฏิบตัิของ สพฐ. 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารวงเงินและคณะกรรมการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินและประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

น าผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามที ่กศจ. ให้ความเห็นชอบ 

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบคุคล 

สรุปเอกสารตามแบบรายงาน สพฐ. 
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ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551   

3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

4) กฏ ก.พ.ว่าด้วยการเล่ือนขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2552  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

5) กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

6) ประกาศประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ค.(2)  
    7) ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 

8) ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนว 

ปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    

9) ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ส่ัง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 

                10) หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว6  ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2558 

11) หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว7  ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2558 

12) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 

          13) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว5  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

14) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 

15) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 

16) หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    
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กฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 



 
กฎ  ก.ค.ศ. 

การเลื่อนเงนิเดือนของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2561 

 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้ รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี  ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ค.ศ.  น้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓ ในกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี 

“ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

“ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 

“ครึ่งปีหลัง”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 

“ครึ่งปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา  แล้วแต่กรณี 

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดี   
หรือต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการ  ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

“ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน”  หมายความว่า  ผู้มีอ านาจตามมาตรา  ๕๓   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

้หนา   ๑๐
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



“กศจ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และหมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  
ซึ่ง  ก.ค.ศ.  ตั้งด้วย 

“ค่ากลาง”  หมายความว่า  ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดกับเงินเดือนสูงสุดแต่ละอันดับ 

ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับตามที่   ก.ค.ศ.  ก าหนดหารด้วยสอง  เพ่ือให้ได้ตัวเลข 

ที่จะน าไปใช้คิดฐานในการค านวณ 

“ฐานในการค านวณ”  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละอันดับ  โดยแบ่งออกเป็น 

(๑) ฐานในการค านวณระดับล่าง   ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

(๒) ฐานในการค านวณระดับบน  ได้แก่   ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่   ก.ค.ศ.   
ก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

ในกรณีที่ค านวณตามวิธกีารดังกล่าวแล้ว  มีผลท าให้ฐานในการค านวณระดบัล่างของอันดับเงินเดอืน
ที่สูงกว่า  มีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับฐานในการค านวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ ากว่าซึ่งอยู่ถัดลงไป  
ก.ค.ศ.  อาจปรับฐานในการค านวณระดับล่างของอันดับเงินเดือนที่สูงกว่าน้ันเสียใหม่ให้สูงขึ้นได้   
โดยต้องน าภาพรวมของฐานในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

“ช่วงเงินเดือน”  หมายความว่า  ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่ าถึงค่ากลาง 

หรือระหว่างค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง  แล้วแต่กรณี  และช่วงเงินเดือนที่  ก.ค.ศ.  ปรับให้สอดคล้องกับ
ฐานในการค านวณด้วย 

ข้อ ๔ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคน  ท าหน้าที่พิจารณา  รายงานผลการพิจารณา  และเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มอี านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ
ของ  กศจ.  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่ง 

ทางวิชาการ  และมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 

ตามกฎหมายดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษา   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายน้ัน 

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี  และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดตามมาตรา  ๗๒  มาประกอบการพิจารณา  โดยให้เลื่อนได้
ไม่เกินวงเงินที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน 
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การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้พิจารณา 
โดยยึดหลักคุณธรรม  ความเที่ยงธรรม  เปิด เผย  โปร่งใส  และพิจารณาผลการปฏิบัติ งาน 

ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ เรี ยน เป็ นหลั กตามแนวทางการจั ดการศึ กษาที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมาย 

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  และข้อควรพิจารณาอ่ืน
ของผู้น้ัน 

การเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมิได้ด าเนินการ 

ตามวรรคสองและวรรคสาม  แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเปน็ธรรม  ให้ส่วนราชการบริหารวงเงนิ
ในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา  แล้วแต่กรณี 

การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแตล่ะคนในแต่ละครัง้ให้เลื่อนได้
ในอัตราไม่ เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ   และให้ส่วนราชการหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา   
แล้วแต่กรณี   ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ ได้ ใช้ เป็น เกณฑ์ในการค านวณ 

เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

ข้อ ๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยปกติให้เลื่อน  

ปีละสองครั้ง  ดังต่อไปน้ี 

(๑) คร้ังที่หน่ึง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรก  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

(๒) คร้ังที่สอง  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปีหลัง  โดยให้เลื่อน 

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปีถัดไป 

ข้อ ๗ การเลื่อนเงินเดอืนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่ละครั้ง
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 

ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า  
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณจากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือน 

ของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ 

ซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ในระดับดีขึ้นไป  หรือให้งดการเลื่อนเงินเดือน  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๒
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนถึงขั้น สูงของอันดับ
เงินเดือนส าหรับต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่   หากผู้ น้ันได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน 

หรือวิทยฐานะที่สูงขึ้น  และเงินเดือนที่ได้รับอยู่น้ันต่ ากว่าเงินเดือนขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในต าแหน่ง
และวิทยฐานะใหม่  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้น้ันเป็นกรณีพิเศษได้  โดยให้น าผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานคร้ังหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว  โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่น้ัน 

ข้อ ๘ ให้  ก.ค.ศ.  ก าหนดค่ากลาง  ฐานในการค านวณ  และช่วงเงินเดือนตามกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี  
แล้วให้ส านักงาน  ก.ค.ศ.  แจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละคร้ัง 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 

การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหน่ึงให้ประกอบด้วย  อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน  
ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินที่ ได้ รับการเลื่อน   และเงินเดือนที่ พึงได้ รับเมื่อได้ รับการเลื่อน 

ตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น 

ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้แจ้ง 

ให้ผู้น้ันทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  

ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในคร่ึงปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 

(๒) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๕) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

(๖) ในคร่ึงปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   

(๗) ในคร่ึงปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ ได้ รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(๘) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังที่หัวหน้าส่วนราชการ 

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่ 
อันเป็นที่ต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
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(๙) ในคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน  แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลา  ดังต่อไปน้ี 

 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

 (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน  

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 

 (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัตริาชการตามหนา้ที่หรือในขณะเดนิทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

 (จ) ลาพักผ่อน 

 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ตามกฎหมาย 

 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย  ที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม  (๙)  (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ส่งหรืออนุญาต 

ให้ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ตามความจ าเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือเป็นคุณวุฒิขาดแคลน  ทั้งนี้  ต้องเป็นคุณวุฒิที่  ก.ค.ศ.  
รับรองและก าหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษา  
ให้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา   
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก  ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ได้รับมอบหมาย 

และต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปน้ี 

(๑) ยื่นค าขอต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือเสนอต่อ   ก.ค.ศ.  หรือ  กศจ.  ที่ ได้ รับมอบหมาย 

เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย 

(๒) ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลา
ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา 

(๓) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  โดยต้องมีผลการศึกษา  
ผลการฝึกอบรม  หรือวิจัย  แล้วแต่กรณี  ดังต่อไปน้ี 

 (ก) การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๒.๕ 

้หนา   ๑๔
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



 (ข) การศึกษาระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๒ 

 (ค) การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕ 

 (ง) การฝึกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าในการวิจัย 

ที่มีคุณภาพสูง  แล้วแต่กรณี 

(๔) มีการใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาที่ได้ศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  เพ่ือเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษา 

ที่สังกัด  โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

หรือคุณภาพการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกคร้ังที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา  

ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝึกอบรม  หรือความก้าวหน้าในการวิจัย 

และรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้หรือคุณภาพการศึกษา   
ตาม  (๔)  เป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณาน้ันพร้อมด้วย 

ข้อมูลดั งกล่ าวต่ อผู้บั งคับบัญชา   และให้ผู้ มี อ านาจสั่ งเลื่ อน เงิน เดื อน พิจารณารายงานผล 

จากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน  
เมื่อผู้น้ันส าเร็จการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ 

การเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหน่ึงให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันในแต่ละรอบการประเมิน 

เมื่อผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนได้สั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความในข้อน้ีแล้ว  ให้รายงาน  ก.ค.ศ.  ทราบ  พร้อมทั้งจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในคร่ึงปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์พิจารณา  เว้นแต่ 
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๑๐  (๕)  และ  (๖)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน 

มาเป็นเกณฑ์พิจารณา 
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  เปลี่ยนต าแหน่ง  

สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานการศึกษาหรือได้รับมอบหมาย
หรือได้ รับอนุญาตให้ ไปปฏิบัติ งานนอกเหนือหน้าที่ หรืองานพิเศษอ่ืนใด  หรือลาไปปฏิบัติ งาน ใน 

องค์การระหว่างประเทศตามข้อ  ๑๐  (๙)  (ช)  ในคร่ึงปีที่แล้วมา  ให้น าผลการปฏิบัติราชการและ 

การปฏิบัติงานของผู้น้ันทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วย 

ข้อ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซึ่งในคร่ึงปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ   ๑๐  (๙)  (ช)  
หรือถูกสั่งให้ไปท าการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ   หรือได้รับอนุญาต 
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ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

ในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
เมื่อผู้ น้ันกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
คร้ังละไม่เกินร้อยละสามของฐานเงินเดือนข้าราชการผู้น้ันในแต่ละรอบการประเมินส าหรับช่วงเวลา  

ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน  หรือช่วงเวลาที่ถูกสั่งให้ไปท าการน้ัน  หรือช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต 

ให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  โดยให้ใช้ผลการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพประกอบ 

การพิจารณาดว้ย  โดยให้สั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละคร้ังที่ควรจะไดเ้ลื่อน  ทั้งน้ี  ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   หรือถูกฟ้อง
คดีอาญามาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้น้ันไม่ได้ 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย 

ที่ห นักกว่าโทษภาคทัณฑ์   ห รือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่ เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
ซึ่ งมิ ใช่ความผิดที่ ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุ โทษ  และเป็นการถูกลงโทษจาก 

การกระท าความผิดเดียวกัน   ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัย 

หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษจะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกคร้ังหน่ึงเพราะเหตุจาก 

การกระท าความผิดเดียวกันน้ันไม่ได้ 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผล 

ท าให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  

ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี 

ข้อ ๑๗ ในคร่ึงปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 

ที่จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้ น้ันจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมาย 

ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้น้ันเพ่ือประโยชน์
ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ ๑๘ ในคร่ึงปีที่แล้วมา  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่ 
จะได้เลื่อนเงินเดือน  แต่ผู้ น้ันถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่   ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม   
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้น้ันเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
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ข้อ ๑๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้
ตามข้อ  ๑๐  เน่ืองจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสาย 

ตามที่ก าหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ 

โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเสนอ  กศจ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สั่งเลื่อนเงินเดือนเปน็การเฉพาะรายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการค านวณของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดไม่อยู่ ใน เกณฑ์ที่ จะเลื่อนเงิน เดือนได้ 
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี  แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผล  

เป็นกรณีพิเศษ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  กศจ.  เสนอ  ก.ค.ศ.   
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

ข้อ ๒๐ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม  หรือวิจัย  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  น้ีใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ในกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๒๑ ในวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  น้ีใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  และผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควร 

เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้น้ันถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์  

ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  น้ีใช้บังคับ  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ันที่ได้รอไว้ทั้งหมด 

ข้อ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ส าหรับครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  น้ีใช้บังคับ 

ข้อ ๒๓ การใดที่ เคยด าเนินการได้ตามกฎ   ก.ค .ศ .  ว่ าด้ วยการเลื่อนขั้น เงิน เดือน 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ  ก.ค.ศ.  น้ีใช้บังคับ
และมิได้ก าหนดไว้ในกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี  จะด าเนินการต่อไปได้ประการใดให้เป็นไปตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด 

 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๑๗
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้เปล่ียนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน  มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ บัญญัติ ให้ปรับ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ใบอนุญาต 

ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ   โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปี 

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้  ข้อ  ๗  แห่งค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่   ๑๖/๒๕๖๐  เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ลงวันที่   
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่งแล้ว  ด้วยเหตุนี้   เพ่ือให้ 
การเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่เปล่ียนแปลงไป   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๑๘
่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๑
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
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คู่มือการด าเนินการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว5  ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 
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หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.7/ว7  ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 

 



 


