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คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
ความหมาย 
 การเลื่อนเงินเดือน หมายถึง  การสั่งให้ข้าราชการ/พนักงาน ได้รับเงินเดือนท่ีสูงขึ้น เพ่ือตอบแทนความดี 
ความชอบ ที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา  ผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการ  
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ จะได้รับบ าเหน็จ
ความชอบ  โดยการเลื่อนเงินเดือนจะมาจากการที่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
รอบการประเมิน/เลื่อนเงินเดือน 
 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดรอบการ
ประเมิน / เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  ดังนี้ 
  ครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

 ครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
  กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
พ.ศ. 2562 
  คู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5  ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง ฐานในการ
ค านวณและช่วงเงินเดือนส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1422  ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์  2562  การนับมีตัวผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาอยู่ในกลุ่มผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว6  ลงวันที ่28 มีนาคม 2562  เรื่อง ค าชี้แจงและ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7  ลงวันที ่29 มีนาคม 2562  การเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว9  ลงวันที ่26 เมษายน 2562  การได้รับเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 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      

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/318   ลงวนัที่ 25 ธันวาคม 2562  การบริหารวงเงิน    
การเลื่อนเงินเดือน ส าหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับ หรือเงินเดือนใกล้ถึงสูงสุดของอันดับ  
และจะเกษียณอายุราชการ                           

 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/119  ลงวนัที่ 16 เมษายน 2563  ขอหารือการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กรณีโอนหรือย้ายและบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย
ในสถานศึกษาสังกัดใหม่)                           
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าบันทึกข้อตกลงประกอบการประเมิน ระหว่างผู้รับการประเมินกับผู้บังคับบัญชา           

ในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานศึกษานิเทศก์ และสายงาน  
การสอน 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานับอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 
1 กันยายน  ตามบัญชีถือจ่ายข้าราชการ  เพ่ือค านวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามองค์ประกอบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด  ประกอบด้วย  
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  5.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  ประธาน 
  5.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับผิดชอบงานบุคคล  รองประธาน 
  5.3 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ 
  5.4 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน          กรรมการ 
  5.5 ข้าราชการสายงานการสอน จ านวน 4 คน         กรรมการ 
  5.6 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
  5.7 เจ้าหน้าที่งานเลื่อนเงินเดือน              ผูช้่วยเลขานุการ 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน  ประกอบด้วย 
   6.1 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา / รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   6.3 ข้าราชการสายงานการสอน 
 7. ผู้บังคับบัญชา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย 
ยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส าหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกกลุ่มอันดับ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ และแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนดให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ  
 8. น าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ได้รับจัดสรร  
(เพ่ิมเติม)   เสนอคณะกรรมการบริหารวงเงินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรวงเงินให้ข้าราชการในสังกัดทราบ  โดยด าเนินการดังนี้ 

   8.1  แบ่งกลุ่มเพื่อบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาออกเป็น  2 กลุ่ม  ดังนี้ 

          - กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
                 - กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 

   8.2 การบริหารวงเงินเพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 
 ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 
         - กลุ่มท่ี 1  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและข้าราชการสายงานการสอน 

      - กลุ่มท่ี 2  รอง ผอ.สพท.  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ศึกษานิเทศก์ และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

   ทั้งนี้ ให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละต าแหน่งก่อน หากวงเงินเลื่อนเงินเดือน 
   ของต าแหน่งใดมีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้ต าแหน่งอื่นได้ 
 9. น าบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพ่ือให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 10. ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา     
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าค าสั่งให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สั่งเลื่อนเงินเดือนตามมติที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
 12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มาช่วยราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ที่มีค าสั่งมีผลก่อนวันที่ 1 เมษายน หรือ
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี 
 13. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล  โดยการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ประกอบด้วย
อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการค านวณ จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น ในกรณีที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใด ให้แจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลที่ไม่สั่งเลื่อนเงินเดือน 
 14. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังสถานศึกษาในสังกัด  และแจ้งมติการมอบอ านาจเกี่ยวกับการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน (กรณีท่ี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีมติมอบอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้แจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน) 
 15. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
 16. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
  จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้รับการประเมิน  

กับผู้บังคับบัญชา 
  

   
นับมีตัวและอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม 

 หรือ 1 กันยายน รายงาน สพฐ.  
 

 
จัดสรรวงเงินเลื่อน โดยคณะกรรมการบริหารวงเงิน 

 
 

ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเลื่อน 
เงินเดือน ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

 

 
                             คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก 
 
 

เสนอ อ.ก.ศ.จ. และ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือน 
 
 

ส่งค าสั่งเลื่อนเงินเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

   
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้แต่ละคนทราบ 

 

    
   สรุปรายงานผลการเลื่อนไปยัง สพฐ.  


