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ว่าด้วยการเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละ

บคุลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐

ส านักงาน ก.ค.ศ.  กระทรวงศึกษาธิการ



อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๗๓ วรรค
สาม แห่งพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รบัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้
ดงัต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. น้ี
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตลุาคม ถึง

วนัท่ี ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปีหลงั” หมายความว่า ระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี ๑ เมษายน ถึง

วนัท่ี ๓๐ กนัยายน
“ครึ่งปีท่ีแล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปี

หลงั ท่ีผา่นมา แล้วแต่กรณี



“หวัหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลดักระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ อธิบดีหรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า

“ผูบ้งัคบับญัชา” หมายความว่า หวัหน้าส่วนราชการ ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือผูบ้ริหารหน่วยงาน
การศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีผูบ้งัคบับญัชา
แต่งตัง้ขึน้เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบติังานและความประพฤติในการรกัษา
วินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

“อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ท่ี 
ก.ค.ศ. ตัง้



ข้อ ๒ การเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ให้ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตัง้คณะกรรมการไมน้่อยกว่าสาม
คน ขึน้พิจารณาและเสนอความเหน็เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูมี้
อ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือน โดยความเหน็ชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขต
พืน้ท่ีการศึกษา เว้นแต่กรณีท่ีสถานศึกษาใดมีข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่งทางวิชาการและมีกฎหมายจดัตัง้
สถานศึกษาหรอืข้อบงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย
ดงักล่าวก าหนดให้ผูมี้อ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนโดยความเหน็ชอบ
ของสภาสถานศึกษา กใ็ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้
สถานศึกษาหรอืข้อบงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายนัน้



ข้อ ๓ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศึกษาให้พิจารณาผลการปฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนเป็นหลกั ตามแนวทางการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรกัษา
วินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

ข้อ ๔ การเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ให้เล่ือนปีละสองครัง้ ดงัต่อไปน้ี

(๑) ครัง้ท่ีหน่ึงคร่ึงปีแรก เล่ือนวนัท่ี ๑ เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน
(๒) ครัง้ท่ีสองคร่ึงปีหลงั เล่ือนวนัท่ี ๑ ตลุาคมของปีถดัไป



ข้อ ๕ การเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ให้เล่ือนได้ไม่เกินขัน้สงูของอนัดบัเงินเดือนท่ีได้รบัแต่งตัง้

การเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาส าหรบัต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะซ่ึงไม่ผา่นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตาม มาตรา ๕๕ ไม่มีสิทธิได้รบัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน
หน่ึงขัน้ หรือให้งดการเล่ือนขัน้เงินเดือน แล้วแต่กรณี

การเล่ือนขัน้เงินเดือนของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาส าหรบัต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะเม่ือได้รบัเงินเดือนถึงขัน้เงินเดือน
ประสิทธิภาพของแต่ละอนัดบัตามมาตรา ๗๔ การพิจารณาเล่ือนขัน้
เงินเดือน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด



ข้อ ๖ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาซ่ึงจะได้รบัการ
พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน
คร่ึงขัน้ในแต่ละครัง้ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(๑) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมามีผลการปฏิบติังาน ความประพฤติในการ
รกัษาวินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซ่ึงคณะกรรมการ
ได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๓ แล้วเหน็ว่าอยู่ในเกณฑท่ี์สมควร
จะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงขัน้

(๒) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาจนถึงวนัออกค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนต้องไม่
ถกูสัง่ลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทณัฑ ์หรือไม่ถกูศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ หรือ
ความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ



ในกรณีท่ีข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ใน
หลกัเกณฑท่ี์สมควรได้เล่ือนขัน้เงินเดือน แต่ได้ถกูงดเล่ือนขัน้เงินเดือนเพราะ
ถกูสัง่ลงโทษทางวินัยหรือถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนัน้
มาแล้ว ให้ผู้บงัคบับญัชาเล่ือนขัน้เงินเดือนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นัน้ตัง้แต่วนัท่ี
๑ เมษายน หรือวนัท่ี ๑ ตลุาคมของครัง้ท่ีจะได้เลื่อนเป็นต้นไป

(๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถกูสัง่พกัราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร
(๕) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้รบัการบรรจเุข้ารบัราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าส่ีเดือน
(๖) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รบัอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือ

ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดงูาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดงูานณ ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือน



(๗) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครัง้ท่ีหวัหน้าส่วน
ราชการก าหนด

(๘) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน โดยมีวนัลาไม่เกินย่ีสิบ
สามวนัแต่ไม่รวมถึงวนัลา ดงัต่อไปน้ี

(ก) ลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัญ ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดีุอาระเบีย
เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธิได้รบัเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจ่าย
เงินเดือน

(ข) ลาคลอดบตุรไม่เกินเก้าสิบวนั
(ค) ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นต้องรกัษาตวัเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกนัไม่เกินหกสิบวนัท าการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหน้าท่ีหรอืในขณะ

เดินทางไปหรือกลบัจากการปฏิบติัราชการตามหน้าท่ี
(จ) ลาพกัผอ่น
(ฉ) ลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารบัการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศ
การนับจ านวนวนัลาไม่เกินย่ีสิบสามวนัส าหรบัวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วยท่ี

ไม่ใช่วนัลาป่วยตาม (๘) (ง) ให้นับเฉพาะวนัท าการ



ข้อ ๗ ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงจะได้รบัการพิจารณาเล่ือนขัน้
เงินเดือนหน่ึงขัน้ในแต่ละครัง้ ต้องเป็นผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑท่ี์จะได้รบัพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน
ครึ่งขัน้ตามข้อ ๖  และต้องเป็นผูอ้ยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใดประการหน่ึงหรือหลายประการ
ดงัต่อไปน้ีด้วย

(๑) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีย่ิงต่อผูเ้รียนและการจดัการศึกษาจนถือเป็นตวัอย่างท่ีดีได้

(๒) ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือมีผลงานดีเด่น
เป็นท่ีประจกัษ์ โดยได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการจดั
การศึกษาเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได้รบัรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นัน้

(๓) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตรายมากหรือมีการต่อสู้ท่ี
เส่ียงต่อความปลอดภยัของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบติังานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าหน้าท่ีความรบัผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนและการจดัการศึกษาเป็นพิเศษ และปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย

(๕) ปฏิบติังานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็น
พิเศษและงานนัน้ได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการจดัการศึกษา

(๖) ปฏิบติังานท่ีได้รบัมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงทางการศึกษาจน
ส าเรจ็เป็นผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติ



ข้อ ๘ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาส่งหรืออนุญาตให้ลาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือวิจยัตามความจ าเป็นหรือความต้องการ
ของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคณุวฒิุขาดแคลน โดย
อนุมติั ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีได้รบั
มอบหมาย ซ่ึงถือเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีราชการและมี
สิทธิได้รบัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนในระหว่างลา
ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยั แล้วแต่กรณี ไม่เกินครัง้ละ
คร่ึงขัน้ ต้องอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี



(๑) ศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยัภายในระยะเวลาท่ีได้รบัอนุญาตและตาม
ระยะเวลาของหลกัสตูรท่ีสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยั
ได้ก าหนดไว้โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลา

(๒) มีความอตุสาหะ ขยนัหมัน่เพียรในการศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจยั 
โดยพิจารณาจากผลการเรียน  ผลการฝึกอบรม หรือวิจยั แล้วแต่กรณี 
ดงัต่อไปน้ี

(ก) ระดบัปริญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลกัสตูร ไม่ต า่กว่า ๒.๕
(ข) ระดบัปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลกัสตูร ไม่ต า่กว่า ๓.๒
(ค) ระดบัปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลกัสตูร 

ไม่ต า่กว่า ๓.๕
(ง) การลาฝึกอบรม หรือวิจยั มีผลการฝึกอบรมหรือมีความก้าวหน้าใน

การวิจยัท่ีมีคณุภาพสงู



(๓) มีการใช้ความรูเ้ก่ียวกบัหลกัวิชาท่ีได้ศึกษา ฝึกอบรม หรอืวิจยั เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรูห้รอืคณุภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาหรอืหน่วยงานทางการศึกษาท่ีสงักดั
โดยจดัท าเป็นรายงานเสนอแนวความคิดหรอืวิธีการพฒันาคณุภาพการจดัการ
เรียนรูห้รอืคณุภาพการศึกษาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาทุกครัง้ท่ีมีการพิจารณาเลื่อน
ขัน้เงินเดือนในระหว่างลาตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝึกอบรม หรอื
ความก้าวหน้าในการวิจยัและรายงานเสนอแนวความคิดหรอืวิธีการพฒันา
คณุภาพการจดัการเรียนรูห้รอืคณุภาพการศึกษาตาม (๓) เป็นหลกัในการพิจารณา
เลื่อนขัน้เงินเดือน และรายงานผลการพิจารณานัน้พรอ้มด้วยข้อมลูดงักล่าวต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา และให้ผูมี้อ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนพิจารณารายงานผลจาก
ผูบ้งัคบับญัชา ถ้าเหน็ว่าอยู่ในเกณฑท่ี์จะได้รบัการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน ให้
รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ก่อน และกนัเงินส าหรบัเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ เมือ่ผูนั้น้
ส าเรจ็การศึกษา ฝึกอบรม หรอืวิจยั และกลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีราชการ ให้ผูม้ีอ านาจ
สัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ท่ีได้รอการ
เลื่อนขัน้เงินเดือนไว้



ข้อ ๙ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนของ
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาตามข้อ ๖
และข้อ ๗ ให้คณะกรรมการน าผลการประเมินการ
ปฏิบติังานท่ีได้ด าเนินการตามข้อ ๓ มาเป็นหลกัในการ
พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้ท่ีหน่ึงและครัง้ท่ีสอง 
โดยพิจารณาประกอบกบัข้อมลูการลา พฤติกรรม
การมาท างาน ความประพฤติในการรกัษาวินัย 
คณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อควร
พิจารณาอ่ืนของผูนั้น้ แล้วรายงานผลการพิจารณา 
พร้อมด้วยข้อมลูดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา



ข้อ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสมัฤทธ์ิของงาน 
ให้นับช่วงเวลาการปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานในองคก์าร
ระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๘) (ช) ในครึง่ปีท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ์
พิจารณา เว้นแต่อยู่ในหลกัเกณฑต์ามข้อ ๖ (๕) และ (๖) ให้นับ
ช่วงเวลาปฏิบติัราชการไมน้่อยกว่าส่ีเดือนมาเป็นเกณฑพิ์จารณา

ในกรณีท่ีข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดโอน 
เลื่อนต าแหน่ง ย้าย เปล่ียนต าแหน่งสบัเปล่ียนหน้าท่ีไปช่วยราชการ
ในต่างกระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงานทางการศึกษา ซ่ึงได้รบั
มอบหมายให้ปฏิบติังานนอกเหนือหน้าท่ีหรอืงานพิเศษอ่ืนใด หรอืลา
ไปปฏิบติังานในองคก์ารระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๘) (ช) ในครึง่ปีท่ี
แล้วมา ให้น าผลการปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานของผูนั้น้ทกุ
ต าแหน่งและทกุแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย



ข้อ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้ ให้ผูมี้อ านาจสัง่เลื่อน
ขัน้เงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผูบ้งัคบับญัชาตามข้อ ๙ ถ้าเหน็ว่าข้าราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์จะได้รบัการพิจารณาเลื่อน
ขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามข้อ ๖ และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการ ให้
เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผูนั้น้ครึง่ข ัน้ ถ้าเหน็ว่าข้าราชการผูนั้น้มีผลการปฏิบติังาน
อยู่ในหลกัเกณฑต์ามข้อ ๗ ให้เลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่ผูนั้น้หน่ึงขัน้

ในกรณีท่ีข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดได้รบัการเลื่อนขัน้
เงินเดือนครึง่ปีแรกไมถึ่งหน่ึงขัน้ ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ปีหลงั ผู้
มีอ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนได้พิจารณาผลการปฏิบติังานครึง่ปีแรกกบัครึง่ปีหลงั
รวมกนัแล้วเหน็ว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการท่ีจะได้รบัการเลื่อนขัน้เงินเดือนหน่ึงขัน้
ส าหรบัปีนัน้ ผูมี้อ านาจสัง่เลื่อนขัน้เงินเดือนอาจมีค าสัง่ให้เลื่อนขัน้เงินเดือน
รวมทัง้ปีของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูนั้น้เป็นจ านวนหน่ึงขัน้ครึง่
ได้ แต่ผลการปฏิบติังานทัง้ปีของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูนั้น้
จะต้องอยู่ในหลกัเกณฑป์ระการใดประการหน่ึงหรอืหลายประการดงัต่อไปน้ีด้วย



(๑) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีได้ผลดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อนัก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อผูเ้รียนและการจดั
การศึกษา

(๒) ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผูเ้รียนและการจดัการศึกษา

(๓) ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียง
อนัตรายหรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียงต่อความปลอดภยัของชีวิต

(๔) ปฏิบติังานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการจดัการศึกษา และ
ปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย



(๕) ปฏิบติังานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ด
เหน่ือย ยากล าบาก และงานนัน้ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนและการจดั
การศึกษา

(๖) ปฏิบติังานท่ีได้รบัมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่าง
หน่ึงทางการศึกษาจนส าเรจ็เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ

ในกรณีท่ีข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดมีผลการ
ปฏิบติังานอยู่ในเกณฑท่ี์ควรจะได้รบัการเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปีแรกหน่ึง
ขัน้ แต่ไม่อาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนหน่ึงขัน้ให้ได้ เพราะมีข้อจ ากดัเก่ียวกบั
จ านวนเงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนของส่วนราชการนัน้ ถ้าในการเล่ือน
ขัน้เงินเดือนคร่ึงปีหลงัข้าราชการผูนั้น้มีผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑ์
ได้รบัการเล่ือนขัน้เงินเดือนหน่ึงขัน้อีก และไม่มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวน
เงินท่ีจะใช้เล่ือนขัน้เงินเดือนในคราวนัน้ ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
อาจมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนรวมทัง้ปีของข้าราชการผูนั้น้เป็นจ านวนสอง
ขัน้ได้



ข้อ ๑๒ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงปี
ให้แก่ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ซ่ึงในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้รบัอนุญาตให้ลาไปปฏิบติังานใน
องคก์ารระหว่างประเทศตามข้อ ๖ (๘) (ช) ให้ผูมี้
อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณาสัง่เล่ือนได้ครัง้ละ
ไม่เกินคร่ึงขัน้เมื่อผูนั้น้กลบัมาปฏิบติัหน้าท่ีราชการ
โดยให้สัง่เล่ือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ท่ีควรจะได้
เล่ือน ทัง้น้ี ให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีหวัหน้าส่วนราชการ
ก าหนด



ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้ ถ้าผูมี้
อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเหน็สมควรให้ข้าราชการครแูละ
บคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดได้เล่ือนขัน้เงินเดือน แต่ปรากฏว่าผู้
นัน้ถกูฟ้องคดีอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหโุทษ หรือความผิดท่ีพนักงานอยัการรบัเป็นทนายแก้
ต่างให้ และศาลได้ประทบัฟ้องคดีนัน้แล้วก่อนมีค าสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือนให้ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนรอการเล่ือนขัน้
เงินเดือนไว้ก่อน และให้กนัเงินส าหรบัเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย 
เม่ือศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ให้ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
พิจารณา ดงัต่อไปน้ี



(๑) ถ้าศาลพิพากษาว่าผูนั้น้ไม่มีความผิด ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอการเล่ือน
ไว้ได้ ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหน่ึงครัง้ ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไป
ในแต่ละครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นัน้จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็
ตาม

(๒) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคกุ ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอ
การเล่ือนไว้ ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกินหน่ึงครัง้ ให้งดเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอ
การเล่ือนไว้ในครัง้ท่ีศาลพิพากษาให้ลงโทษ ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุ
อ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้งด
เล่ือนขัน้เงินเดือนในครัง้ท่ีจะได้เล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้สดุท้าย แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจาก
ราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้งด
เล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีผู้มีอ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้ในวนัท่ี 
๓๐ กนัยายนของคร่ึงปีสดุท้ายก่อนท่ีผู้นัน้จะพ้นจากราชการ ส่วนในครัง้อ่ืนให้สัง่เล่ือน
ขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้

(๓) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคกุหรือโทษหนักกว่าจ าคกุ ให้งดเล่ือนขัน้
เงินเดือนทุกครัง้ท่ีได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้

การเล่ือนขัน้เงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรบัผู้ท่ีถกูฟ้องคดีอาญาหลาย
คดี ให้แยกพิจารณาเป็นรายคดีไป



ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
พิจารณาเหน็สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ด แต่ผูนั้น้จะต้องพ้นจาก
ราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ผูมี้อ านาจดงักล่าวสัง่
เล่ือนขัน้เงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญให้ผูนั้น้ในวนัท่ี ๓๐ กนัยายนของครึ่งปีสดุท้าย
ก่อนท่ีจะพ้นจากราชการ



ข้อ ๑๕ ในกรณีท่ีผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณา
เหน็สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ผูใ้ด แต่ผูนั้น้ได้ตายในหรือหลงัวนัท่ี ๑ เมษายนหรือวนัท่ี
๑ ตลุาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตใุดหลงัวนัท่ี ๑ เมษายน หรือ
วนัท่ี ๑ ตลุาคม แต่ก่อนท่ีจะมีค าสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนในแต่ละครัง้ ผูมี้
อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนจะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผูนั้น้
ย้อนหลงัไปถึงวนัท่ี ๑ เมษายน หรือวนัท่ี ๑ ตลุาคมของคร่ึงปีท่ีจะได้เล่ือน
นัน้กไ็ด้ แต่ถ้าผูนั้น้ได้พ้นจากราชการเพราะเหตเุกษียณอายตุามกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไปก่อนท่ีจะมีค าสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือน เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือน
ขัน้เงินเดือนจะสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนให้ผูนั้น้ย้อนหลงัไปถึงวนัท่ี ๓๐ 
กนัยายน ของคร่ึงปีสดุท้ายท่ีจะได้เล่ือนนัน้กไ็ด้



ข้อ ๑๖ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขัน้เงินเดือน
ได้ครึ่งขัน้ตามข้อ ๖ เน่ืองจากขาดคณุสมบติัเก่ียวกบั
ระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การลา หรือการมาท างาน
สาย  ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. น้ี แต่ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือน
ขัน้เงินเดือนพิจารณาเหน็สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือน
ให้โดยมีเหตผุลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ท่ีการศึกษา
เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะ
รายได้



ข้อ ๑๗ ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑท่ี์จะเล่ือนขัน้เงินเดือน
ได้ตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี แต่ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
พิจารณาเหน็สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้โดยมี
เหตผุลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้
เงินเดือน เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณาอนุมติัให้สัง่เล่ือน
ขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย



ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนพิจารณา
เหน็สมควรเล่ือนขัน้เงินเดือนให้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ผูใ้ด แต่ปรากฏว่าผูนั้น้ถกูรอการเล่ือนขัน้เงินเดือนและกนัเงิน
ส าหรบัเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เน่ืองจากมีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนข้าราชการผูนั้น้ว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนกฎ ก.ค.ศ. 
น้ีใช้บงัคบั เม่ือกฎ ก.ค.ศ. น้ีใช้บงัคบั ให้ผูมี้อ านาจสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน
พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนท่ีรอไว้ ถ้าได้รอการเล่ือนขัน้เงินเดือนไว้เกิน
หน่ึงครัง้ให้สัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนย้อนหลงัไปในแต่ละครัง้ท่ีได้รอการเล่ือน
ขัน้เงินเดือนไว้ โดยไม่ต้องรอให้การสอบสวนและพิจารณาแล้วเสรจ็

ให้ไว้ ณ วนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอ้าน

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.



แนวปฏิบติัการขออนุมติั  ตามมาตรา 81 วรรคสอง
1.  ด าเนินการขออนุมติัก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติังานวิจยั
2.  เป็นไปตามระเบียบของการลาศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบติังานวิจยั
3.  เหตผุลและความจ าเป็นท่ีแสดงให้เหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพของ
การศึกษาของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานการศึกษาท่ีปฏิบติั  เขตพืน้ท่ีการศึกษา  
ส่วนราชการต้นสงักดัหรือประเทศชาติโดยส่วนรวม
4.  รายละเอียด  หลกัสตูร  ท่ีไปศึกษาฝึกอบรมหรือแนวทางการปฏิบติังานวิจยั
5. แผนพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานการศึกษาท่ีปฏิบติั
6.  ข้อมลูเก่ียวกบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ก่อนไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบติังานวิจยั  และเม่ือส าเรจ็การศึกษาฝึกอบรม  หรือ
ปฏิบติังานวิจยัแล้ว  กลบัมาปฏิบติัราชการ
7.  ส าเนารายงานการประชมุ อ.ก.ค.ศ.  เขตพืน้ท่ีการศึกษา ครัง้ท่ีพิจารณาและ
เหน็ชอบให้เสนอขออนุมติั ก.ค.ศ.  ให้ถือเป็นการปฏิบติัราชการและมีสิทธิได้รบัการ
พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรมหรือปฏิบติังานวิจยั  มีมติ
ตามาตรา 81 วรรคสอง



มาตรา 74 ให้ ก.ค.ศ.  ก าหนดขัน้เงินเดือนประสิทธิภาพของ
ต าแหน่งข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาในต าแหน่งท่ีมี
วิทยฐานะ  เพ่ือให้ปฏิบติังานบงัเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและได้
มาตรฐานงานของทางราชการ  ทัง้น้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
ก.ค.ศ. ก าหนด

มาตรา 77  ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาผูใ้ดถึงแก่
ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ  ให้จดัสวสัดิการ
แก่ครอบครวัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยความ
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี

คณะรฐัมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนให้แก่ผูนั้น้เป็น
กรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญกไ็ด้


