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คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์   

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ความหมาย 

การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้กับข้าราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบ  
ครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการเลื่อนเงินเดือน จะมาจากการที่ผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ก าหนดการเลื่อนเงินเดือน 

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
 ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน

ระยะเวลาการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน 

 ครึ่งปีแรก เดือนมีนาคม - เมษายน
 ครึ่งปีหลัง เดือนกันยายน - ตุลาคม

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2562 
 คู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฐานในการค านวณ

และช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ค าชี้แจงและแบบประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1676 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2562 ซักซ้อมการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครูเพื่อนับมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวาคม
2561 การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1422 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562 การนับมีตัวผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาอยู่ในกลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 การได้รับเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว2845 ลงวันที่ 30 เมษายน
2562 การส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว2972 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 สพท. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 สพท. นับอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน ตาม

บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เพ่ือค านวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 แล้วแต่กรณี 
 ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ ให้ด าเนินการ
ประเมินปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และแบบประเมินประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 

 สพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท.
ให้ครบทุกองค์ประกอบตามท่ี สพฐ. ก าหนด โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการใน สพท. ที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย
ความเห็นชอบของ กศจ. ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561 และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน แล้วให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบ 

 น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และที่ได้รับจัดสรร (เพ่ิมเติม) เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงิน
ระดับ สพท. พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 

 ผอ.สพท. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้คณะกรรมการท าหน้าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 



 น าบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 

 ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงในให้พัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 สพท. น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ กศจ. 

 จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยให้ผู้มีอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สั่งเลื่อนเงินเดือน ตามมติที่ กศจ. 
ให้ความเห็นชอบ 

 สพท. แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่มาช่วยราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปอยู่ สพท.อ่ืน
(หลังวันที่ 1 มีนาคม และก่อนวันที่ 1 เมษายน หรือหลังวันที่ 1 กันยายน และก่อนวันที่ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี) 
ไปยัง สพท.ต้นสังกัด 

 ผู้มีอ านาจลงนามจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล โดยการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ประกอบด้วย 
อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับ
การเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ใด ให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 

 จัดท าบัญชีสรุปผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วรายงานไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัด
และแจ้งมติการมอบอ านาจเกี่ยวกับการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งด้วย 

 จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง
 จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่ย้ายมาจาก

สพท.อ่ืน (หลังวันที่ 1 มีนาคม และก่อนวันที่ 1 เมษายน หรือหลังวันที่ 1 กันยายน และก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
แล้วแต่กรณี)  โดยให้สพท.รอผลการประเมินการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานที่ไปช่วยปฏิบัติราชการก่อน 
จึงจะออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ เมื่อออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนแล้ว ให้ส่งส าเนาค าสั่งไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วย 



Flow Chart การปฏิบัติงาน 

นับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงานจริง

จัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
โดยความเห็นชอบของ กศจ.

ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขต
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

สพท. น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 

ผู้มีอ านาจตาม ม.53 ลงนามในค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 




