
ค ำช้ีแจง 
กำรเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ  

ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 

********************************************************************* 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ขอควำมร่วมมือสถำนศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด  

ในกำรเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) ให้เป็นไปตำม
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 9 ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  เป็นธรรม โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได ้และมีควำมเท่ำเทียมกัน  โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง จึงให้ทุกโรงเรียนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรคร ู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้ก ำหนดแนวทำงฯ   

 
กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ใช ้ดังนี้ 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2561  
2. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ ศธ 04009/ว1646    

ลงวันที่ 11 มกรำคม 2562 
3. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2196  

ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 
4. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เรื่องกำรเลื่อน 

เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้ส่ง ประกำศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2562 และคู่มือกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนมำเพ่ือด ำเนินกำร และให้ใช้ตั้งแต่กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร   
               5. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว1692   ลงวันที่ 
12 มีนำคม 2562 

     6. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลำคม 2561 หนังสือส ำนักงำน 
ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      7 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว7  ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำยเนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

     8. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วย
กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 

       9. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว8  ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2558 เรื่อง 
พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2558 



       10. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2562 เรื่อง กำรเลื่อน
เงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

        11. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 
        12. หนังสือคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว742  ลงวันที่  

5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่องซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1       
(1 เมษำยน 2563) 

       13. กฎ และระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
   ให้โรงเรียนพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
ครั้งที่ 1ดังต่อไป 

  
1. ตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 9 จัดส่งมำให้ 
2. โรงเรียนจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและกลั่นกรองผลกำรประเมินกำร 

ปฏิบัติงำนของตนเองของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกอันดับ/ต ำแหน่ง   
3. โรงเรียนจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 3 คน 
4. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครสูำยผู้สอน  ท ำบันทึกข้อตกลง MOU กำรประเมินผลกำร 

ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563) MOU ลงวันที่ 1 ตุลำคม 
2562 เสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

5. องค์ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน มี 2 องค์ประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน คะแนน 70 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 กำรประเมินกำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ   
คะแนน 30 คะแนน 

ระดับกำรประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับกำรประเมิน คะแนน ช่วงร้อยละกำรประเมิน   
ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.80 – 6.00 
ดีมำก ร้อยละ 80.00 – 89.99 2.50 – 2.79 

ดี ร้อยละ 70.00 – 79.99 2.20 – 2.49 
พอใช้ ร้อยละ 60.00 – 69.99 2.00 – 2.19 

ปรับปรุง ร้อยละ 59.99  ลงมำ 0.00 (ไม่เลื่อน) 
 
 
 
 
 
 



6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  ได้จัดท ำโปรแกรมส ำหรับกำรเลื่อน 
เงินเดือนให้สถำนศึกษำทุกโรงเรียน โดยบันทึกรำยละเอียดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อควำม
สะดวก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ ได้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลเบื้องต้นกำรเลื่อนให้ทุกโรงเรียนในอัตรำร้อยละ 2.90 จำก
ค่ำฐำนกลำง ล่ำง หรือบนในกำรค ำนวณ แล้ว ให้โรงเรียนปรับในช่องอัตรำร้อยละที่ได้รับกำรพิจำรณำกำรเลื่อน
ตำมผลกำรประเมินจริงที่โรงเรียนประเมิน  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ได้ส่งโปรแกรมกำรเลื่อน ดังนี้ 

6.1 แผ่นงำนที่ 1 ข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรและยอดวงเงินจัดสรร 
6.2 แผ่นงำนที่ 2 ฐำนอัตรำกำรค ำนวณ (ห้ำมเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยเด็ดขำด) 

   6.3 แผ่นงำนที่ 3 ข้อมูล ต ำแหน่งครู  อันดับ คศ.3 ลงมำ 
    

7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ขอให้โรงเรียนด ำเนินกำรดังนี้ 
 7.1 ให้ทุกโรงเรียนใช้วงเงินในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำในครั้งแรก  ในอัตรำร้อยละ 2.90 ของฐำนข้อมูลอัตรำเงินเดือนรวมของข้ำรำชกำรฯ ที่มีตัว ณ 
วันที่ 1 มีนำคม 2563 และยอดวงเงินที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่จัดสรรเพิ่มเติมให้ 
   7.2 โรงเรียนพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

7.3 ทุกโรงเรียนส่งข้อมูลที่ด ำเนินกำรพิจำรณำเรียบร้อย จัดท ำบัญชีรำยละเอียด 
เสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   โดยให้เรียงล ำดับควำมดีควำมชอบ  
จำกผลกำรประเมินมำกสุดไปน้อยสุด ในแต่ละกลุ่มต ำแหน่ง ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ภำยในวันท่ี 13 เมษำยน 2563 ดังรำยกำรต่อไปนี้   

                    1)  เอกสำรหมำยเลข 1  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ได้รับกำรประเมินในระดับดีเด่น   
                         2)  เอกสำรหมำยเลข 2  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ได้รับกำรประเมินในระดับดีมำก 

                                   3)  เอกสำรหมำยเลข 3  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ได้รับกำรประเมินในระดับดี   
                                   4)  เอกสำรหมำยเลข 4  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ได้รับกำรประเมินในระดับพอใช้ 
                                   5)  เอกสำรหมำยเลข 5  บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้ได้รับกำรประเมินในระดับ
ปรับปรุง (ไม่เลื่อนเงินเดือน) (ตำมผลกำรประเมิน ถ้ำมี)  ให้ระบุเหตุผลในกำรที่ไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้เลื่อน  
เช่น “ลำเกิน........ ครั้ง.......วัน ,ลำบ่อย........ครั้ง.......วัน ,บรรจุใหม่ ไม่ครบ 3 เดือน 15 วัน วันที่บรรจุ .............,  
ลำศึกษำต่อ ตั้งแต่วันที่.............ถึงวันที่..... หรือ ถูกค ำสั่งลงโทษทำงวินัย ค ำสั่ง...........ฯลฯ” แล้วแต่กรณี    กรณี
ไม่เลื่อนสำเหตุเพรำะถูกลงโทษทำงวินัยหรืออำญำ ให้โรงเรียนจัดส่งค ำสั่งเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
                  6) บัญชีสรุป 
                  7) ให้ทุกโรงเรียนส่งโปรแกรมท่ีโรงเรียนใช้ค ำนวณให้เลื่อนฉบับที่โรงเรียนใช้รำยงำน
เขตให้ด้วยทำงช่องทำง E-mail  jandee8544@hotmail.com (ห้ำมมิให้แก้ไขโปรแกรมหรือเพิ่มช่องใด ๆ ) 

       
ระดับกำรประเมิน คะแนน เกณฑ์ที่ใช้เลื่อนของ 

สพม. 9 
  

ดีเด่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2.80 – 6.00   
ดีมำก ร้อยละ 80.00 – 89.99 2.50 – 2.79   

ดี ร้อยละ 70.00 – 79.99 2.20 – 2.49  
พอใช้ ร้อยละ 60.00 – 69.99 2.00 – 2.19  

ปรับปรุง ร้อยละ 59.99  ลงมำ ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน  
 

mailto:jandee8544@hotmail.com


         9. หนังสือคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว742  ลงวันที่  
5 กุมภำพันธ์ 2563 เรื่องซักซ้อมกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ ครั้งที่ 1       
(1 เมษำยน 2563) 
                  10. กำรก ำหนดจ ำนวนครั้งกำรลำและกำรมำท ำงำนสำยให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว8067 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ดังนี้ 
เกณฑ์ที่ถือว่ำ “ลำบ่อยครั้ง” 
                      (ก)  ลำเกิน 6 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ 
                       (ข)   ลำเกิน 8 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำน 
ส ำหรับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำที่ลำเกินจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด แต่วันลำรวมกันทุกครั้งไม่เกิน 15 วันท ำกำร และมี
ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่ำจ้ำง อำจพิจำรณำผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือน/
ค่ำจ้ำงได ้เกณฑ์ท่ีถือว่ำ “มำท ำงำนสำยเนือง ๆ” 
        (ก) มำท ำงำนสำยเกิน 8 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ 
        (ข) มำท ำงำนสำยเกิน 9 ครั้ง ส ำหรับข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติรำชกำรในส ำนักงำน  
                  2. กำรลำป่วยจ ำเป็น ต้องรักษำตัวเป็นเวลำนำน ไม่ว่ำครำวเดียวหรือหลำยครำวรวมกันไม่เกิน 60 
วันท ำกำร  
  3. กำรนับจ ำนวนวันลำไม่เกินยี่สิบสำมวันส ำหรับวันลำกิจและวันลำป่วย ให้นับเฉพำะวันท ำกำร 

 4. กำรนับวันลำ  ให้เป็นไปตำม กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
 

11. ให้โรงเรียนก ำหนดข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงผู้บังคับบัญชำ 
และผู้รับกำรประเมิน (ครูสำยผู้สอนกับ ผอ.สถำนศึกษำ) (รอง ผอ.สถำนศึกษำ กับ ผอ.สถำนศึกษำ) MOU ให้ลง
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 

12. ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประเมินผลปฏิบัติงำนของตนเองเป็นกำรเบื้องต้น 
13. ให้ ผอ.สถำนศึกษำในฐำนะผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
                     5.  ผอ.สถำนศึกษำ แต่งตั้งคณะกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ 3 คน หำกในสถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่ครบ 3 คน ให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำท ำหนังสือขอรำยชื่อข้ำรำชกำรครูฯ จำก
สถำนศึกษำใกล้เคียงเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้ครบตำมจ ำนวน ท ำหน้ำที่ที่พิจำรณำ รำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
และเสนอควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้มีอำจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
โดยให้ใช้แบบประเมินตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 และสรุป
คะแนนผลกำรประเมินในแบบเสนอขอเลื่อนขั้น ให้ สพม.9  
                     6. แบบประเมินและแบบ MOU ของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู ให้โรงเรียน
เก็บไว้เป็นหลักฐำนในกำรขอตรวจสอบ  
                     7. ให้โรงเรียนประกำศผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ผู้ที่มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 
และดีมำก ให้ทุกคนทรำบเป็นที่เปิดเผยโดยทั่วกัน 
  8. ในส่วนของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ท ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง และแบบ MOU 
น ำส่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 
 
 



9. กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นอกจำกจะต้อง 
ด ำเนินกำรตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2562 ขอให้ค ำนึงถึงควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติ
ภำรกิจ ดังนี้             

1) ตำมนโยบำยของรัฐบำล กำระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     

2) ภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำ 
3) กำรปฏิบัติภำรกิจตำมบริบทของสถำนศึกษำ เช่น 

                   - ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ป.6 ม.3 ม.6  รวมทั้งผล 
กำรทดสอบระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 รวมทั้งผลกำรทดสอบปลำยภำคและปลำยปี 
                   - ผลกำรประเมินกำรคัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
                   - ผลกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่น ประสพผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับ
รำงวัลทรงคุณค่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (OBEC AWARDS) 
          - กำรเป็นเจ้ำภำพจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
          - ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
          - ผลกำรประเมินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          - ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมแบบแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ฯลฯ มำเป็นองค์ประกอบในกำร
พิจำรณำดังกล่ำว 
                         10. กำรนับจ ำนวนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่มีตัวอยู่จริงในวันที่ 1 มีนำคม 2563 ให้ 
ปฏิบัติตำมประกำศ สพฐ. เรื่องแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2562 ข้อ 8 โดยยกเว้นกรณ ี ดังต่อไปนี้ 
           -  กำรโอน/ย้ำย ระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ึนพื้นฐำน 
หำกมีค ำสั่งรับโอน/ย้ำย ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนำคม 2563 ให้นับมีตัวอยู่ที่หน่วยงำนรับโอนหรือรับย้ำย 
          -  กำรรับโอนจำกหน่วยงำนต่ำงสังกัด และมีค ำสั่งรับโอนก่อนกำรเลื่อนเงินเดือน แต่
ข้ำรำชกำรดังกล่ำวยังไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ หน่วยงำนที่รับโอนถือว่ำเป็นหน่วยงำนต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้พิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนและออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตำม 
                             -  กรณีช่วยรำชกำร ให้นับมีตัวอยู่ในหน่วยงำนที่ช่วยปฏิบัติรำชกำร ยกเว้น กรณีท่ีมีกำร
สั่งกำรให้กลับไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนต้นสังกัด ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนำคม 2563 ให้นับมีตัวที่หน่วยงำนต้น
สังกัด 
       11. กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแต่ละคนในแต่ละครั้งให้
เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได้รับแต่งตั้ง 
    ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือน ตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต่ ำ
กว่ำขั้นต่ ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ กำรเลื่อนเงินเดือนให้ค ำนวณจำกฐำนในกำรค ำนวณของอันดับเงินเดือนของ
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะท่ีด ำรงอยู่ (กฎ ก.ค.ศ.พ.ศ.2561 ข้อ 7 วรรคสอง กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำหรับต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะซ่ึงไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรำ 55 
ไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในระดับดีขึ้นไปหรือให้งดกำรเลื่อนเงินเดือนแล้วแต่กรณี) 



   กำรให้ไปอำศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับนั้น จะต้องเป็นผู้มีวิทยฐำนะ
เท่ำนั้น ตำมนัยข้อ 2 ของ กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนสูงกว่ำ
หรือต่ ำกว่ำขั้นต่ ำหรือสูงกว่ำขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. (2555) 
                               กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นกรณีพิเศษ 
เฉพำะรำย เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  ก.ค.ศ.พิจำรณำแล้ว  อนุมัติให้สั่งเลื่อน
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย ไม่เกินร้อยละสองของฐำนในกำรค ำนวณให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมนัยข้อ 19 แห่งกฎ ก.ค.ศ.ฯ  
โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
                         - ในครึ่งปีที่แล้วมำ เป็นผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น  ตำมข้อ 4 วรรคสอง แห่งกฎ  
ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2561 ซึ่งผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือน
พิจำรณำเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ และ 
                      - ในครั้งปีที่แล้วมำ ต้องมีเวลำปฏิบัติรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 15 วัน ส ำหรับผู้
ได้รับอนุญำตให้ไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ หรือส ำหรับผู้ได้รับกำร
บรรจุเข้ำรับรำชกำร 
            14. ให้ทุกโรงเรียน ส่งค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ประกอบกำรเลื่อนเงินเดือนในสถำนศึกษำ และรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรโดยละเอียด                     
 

 

 
 
  


