


1. ชื่อกระบวนงาน : การเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค :  
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษใหขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษขาราชการครูและบุคลากรกรทาง

การศกึษาตาม แนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.กําหนด 

4. คำจํากัดความ 
เลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ หมายถึง การเลื่อนเงินเดือนและคาตอบแทน

พิเศษ ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตามท ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กําหนด 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 ศึกษาหลกัเกณฑ วธิกีาร และแนวปฏิบัตใินการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือนท่ีเก่ียวของ 
5.2 กําหนดปฏิทินการดําเนินงานเลื่อนเงินเดือน ใหสอดคลองกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติ            

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.3 นับอัตราเงินเดือนขาราชการที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน              

ตามประกาศสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ขอ 8.3 
และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 ค.(2) 
พ.ศ.2553 ขอ 8 เพื่อคํานวณวงเงิน 3% ที่ใชในการเลื่อนเงินเดือน (ยกเวน ผอ.สพท./รก.ผอ.สพท./ผูไปชวย
ราชการ สพฐ.และตางสังกัด สพฐ./หนวยงานพิเศษ) 

5.4 ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี ้

 (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานใหดําเนินการประเมินปละ 2 ครั้ง ตามงบประมาณ ดังนี้ 
  ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันท่ี 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 กันยาย ของปเดียวกัน 
 (2) ใชแบบประเมินฯ ตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว6  

ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยมีองคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 องคประกอบ 
คะแนนรวม 100 คะแนน 

  องคประกอบที่ 1 การประเมนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
  องคประกอบที่  2 การประเมนการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม          

และจรรยาบรรณวชิาชีพ (30 คะแนน) 
 
 
 



  ระดับผลการประเมินมี 5 ระดับ ดังนี ้
    ระดบั ดเีดน  (รอยละ 90.00 ขึน้ไป)  
    ระดบั ดีมาก  (รอยละ 80.00 - 89.99)  
    ระดบั ดี       (รอยละ 70.00 - 79.99)  
    ระดบั พอใช  (รอยละ 60.00 - 69.99)  
    ระดบั ปรับปรงุ  (รอยละ 59.99 ลงมา) 
 (3) ใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูรับการประเมิน ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากขอตกลงของสวนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
หนวยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ําที่ไดมีการจัดทําและกําหนดไว 

 (4) เม่ือดําเนินการประเมินเรียบรอยแลว ผูบังคบับัญชาประกาศรายชื่อผูมีผลการประเมินฯ 
อยูในระดับ ดีเดน และ ดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน 

 (5) ใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนํามาใชตามวัตถุประสงค โดยจัดเก็บรักษา
ไวอยางนอยสองรอบการประเมิน 

5.5 การแบงกลุมและการบริหารวงเงินเพ่ือใชเลื่อนเงินเดือน 
 1) การแบงกลุมเพ่ือบรหิารวงเงินใหแบงออกเปน 2 กลุม ดงันี้ 
   กลุมที ่1 ขาราชการท่ีรบัเงินเดอืน อันดับครผููชวย,คศ.1,คศ.2 และ คศ.3 
   กลุมที ่2 ขาราชการทีร่ับเงินเดือน อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
 2) การบริหารวงเงินเพ่ือใชเลื่อนเงินเดือน ตามขอ 8.1 กลุมที่ 1 และ กลุมท่ี 2 ใหแยก

วงเงนิการเลื่อนเงินเดือนออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
   กลุมที ่1 กลมรองผูอานวยการสถานศึกษาและขาราชการสายงานการสอน 
   กลุมที่ 2 กลุม รอง.ผอ.สพท. เจาหนาที่บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก 

และผูอานวยการสถานศกึษา 
  ทั้งนี ้ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวงเงินของแตละ 

ตำแหนงกอน หากวงเงนิเดอืนของตำแหนงเหลือจึงสามารถเกลีย่ไปใหตำแหนงอ่ืนได 
5.6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารวงเงิน 3% ในการเลื่อนเงินเดือน 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภาพรวม และจัดสรรวงเงินที่ใชเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง ใหแตละ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.7 ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อน
เงนิเดือนขาราชการระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหครบทกองคประกอบ ดงันี ้

 (1) ผูอานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                               ประธานกรรมการ 
 (2) รองผูอานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                    รองประธานกรรมการ 
  ทีร่ับผิดชอบงานดานการบรหิารงานบุคคล 

 (3) ผูอานวยการกลมนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา              กรรมการ 
 (4) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 คน                                              กรรมการ 
  (5) ขาราชการสายงานการสอน จํานวน 4 คน                                       กรรมการ 
  (6) ผูอานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                              กรรมการและเลขานกุาร  
 (7) เจาหนาที่งานเลื่อนเงินเดือน                                               ผูชวยเลขานกุาร 



 ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการใน สพท. 
ที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบ           
ของ กศจ. ใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
และวนิิจฉัยปญหา ทีเ่กิดขึ้นจากการบริหารวงเงิน 

 ทั้งนี ้ให สพท. บริหารวงเงนิในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการใน สพท. โดยคำนึงถึง 
  (ก) ขาราชการทมผลการปฏิบัติงานทมประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูง 
  (ข) ข า ราชการที่ ปฏิบัติหน าที่ ใ นทอง ถ่ินหางไกล/ทุ ร กันดาร (ตามประกาศ 

กระทรวงการคลัง) หรือการคมนาคมไมสะดวก หรือมความยากลาบากในการ ปฏิบัติงานหนวยงานการศึกษา
ขาดแคลนอัตรากําลัง แตมีประสทิธิภาพในการ ปฏิบัติงาน 

5.8 ใหแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ม ี2 ระดบั 
 1. คณะกรรมการระดับ สพท. 
  ผอ.สพท.พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ไมนอยกวา 3 คน 

ประกอบดวย 
   (1) ขาราชการท่ีปฏิบัติงานใน สพท. 
   (2) ผูอานวยการสถานศึกษา/รองผูอานวยการสถานศึกษา 
   (3) ขาราชการสายงานการสอน 
 ใหคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอ

ผูบังคบับัญชาตามลําดับ เพือ่ประกอบการพิจารณาของผมอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเหน็ชอบของ กศจ. 
 2. คณะกรรมการระดับสถานศึกษา  
  ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาไมนอยกวา 3 คน 

หากในสถานศึกษามีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมครบ 3 คน ใหผูอํานวยการสถานศึกษา               
ทําหนังสือขอรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาใกล เคียงเพ่ือแตงตั้ ง
คณะกรรมการใหครบตามจํานวน 

  ใหคณะกรรมการทําหนาที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นตอ 
ผูบังคบับัญชาตามลําดับ เพือ่ประกอบการพิจารณาของผูมอํีานาจสัง่เลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 

5.9 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแตละครั้ง ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติและวงเงินที่ไดรับ
จัดสรรมาประกอบการพิจารณาและกําหนดรอยละโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อน
ในแตละกลุมและอันดับเงินเดือนตามตารางฐานในการคํานวณท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  

5.10 การเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแตละครั้งตองอยูใน
หลักเกณฑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนี ้

 1. มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใช 
 2. ไมถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ี

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศกัดิ์ตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
 3. ไมถูสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
 4. ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
 5. ไดรับการบรรจุเขารับราชการหรือปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
   



  ท้ังนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ไมเกิน
รอยละสองของฐานในการคํานวณใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยตองเปนผุมีผลการปฏิบัติงานดีเดน และมีเวลาการปฏิบัติราชการไม
นอยหวา 3 เดือน 15 วัน สําหรับผูที่ไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปกบิติการวิจัยในประเทศ
หรือตางประเทศ หรือสําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ 

 6. ตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่กําหนด ดังนี ้
  - สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศกึษา ตองไมลาเกิน 6 ครั้ง และมาสาย

ไมเกิน 8 ครั้ง 
  - สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน ตองไมลาเกิน 8 ครั้ง และมาสาย

ไมเกิน 9 ครั้ง 
  ท้ังนี้ กรณีที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตวันลาไมเกิน 15 วันทําการและมีผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดีเดน ผูบังคัยยัญชาอาจเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาผอนผันใหเลื่อน
เงินเดือนได 

 7. มีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาที่ กฎ ก.ค.ศ. ยกเวน 

5.11 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการที่มาชวยราชการ ระหวางครึ่งป ใหนําผลการ
ประเมินที่คาบเก่ียวทั้งสองทางใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่ขาราชการมาชวยราชการนําผลการปฏิบัติงานในชวง
กอนที่จะชวยราชการ หรือครบครึ่งป มาประกอบการพิจารณา แลวแจงผลการพิจารณา ไป สพท.ตนสังกัดเปน
ผูสั่งเลื่อนเงนิเดือน  

5.12 การไมเลื่อนเงินเดือนใหแกผูใด ใหผูบังคบับัญชาชีแ้จงเหตุผล 
5.13 ใหจัดสงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท./ผูรักษาราชการแทน ผอ.สพท. 

โดยสรปุผล การปฏิบัติงานที่สําคัญ ๆ ไปยัง สพฐ. 
5.14 สถานศึกษา/ สพท. จัดทําบัญชีสรุปผลการพิจารราเลื่อนเงินเดือนของคณะกรรมการ            

แยกตามกลุม พรอมรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารที่เก่ียวของเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

5.15 สพท. ตรวจสอบการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน ใหถูกตองตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 
สพท. นําผลการพิจารณา เสนอคณะกรรมการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา และรายงานผลการ
พิจารณา และเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผมอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 

5.16 ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม สั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามที่ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

5.17 แจงผลการเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แตละ
คนทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล ใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน ฐานในการรคํานวณ 
จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน และเงินเดือนท่ีพึ่งไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือน 

5.18 สงคําสัง่ฯ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
*ออกคําสั่งใหไดรับเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ/ลูกจางประจํา ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดําเนินการเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครูตามแนวปฏิบัติของ สพฐ. 

1 ตุลาคม 

นับตัวขาราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม นับตัวขาราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 กันยายน 

กศจ.เชียงใหมพิจารณาการใหความเห็นชอบการ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน รอยละ 3 ของจํานวน

ขาราชการทีม่ีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม                         

กศจ.เชียงใหมพิจารณาการใหความเห็นชอบการ
จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน รอยละ 3 ของจํานวน

ขาราชการที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 กันยายน                         

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารวงเงนิเพ่ือบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน 

1 เมษายน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจงซักซอมและแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน 

ผูบังคบับัญชาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

ประกาศรายชื่อผูท่ีมีผลการประเมินระดับ ดีเดนและ ดีมาก 
 

สถานศึกษาแตงตั้งกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงนิเดือน ไมนอยกวา 3 คน 
และดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียดการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน             
 

สพท.แตงตรั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่ 
 

สพท.ตรวจสอบการดําเนินการใหถูกตองตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ
 

สพท. นําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 

นําเสนอ กศจ.เชียงใหมพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงนิเดือน ตามที่ กศจ. เชียงใหม ใหความเห็นชอบ 
 

สงคาํสั่งใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

สรุปการผลการเลื่อนเงนิเดือน ตามแบบรายงาน สพฐ. 
 



7. รูปแบบท่ีใช 
เปนไปตามแบบที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนด 

8. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไข

เพ่ิมเติม มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  
2. กฎ ก.ค.ศ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

แจงเวียนตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 
3. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุด ที่ ศธ 04009/ว627           

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2562 

 - คูมือการดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. หนั งสือสํ านักงาน ก.ค.ศ .  ที่  ศธ  0206.7/ว20 ลงวันที่  30 ตุลาคม 2561              
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04009/ว8067               
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การกําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสาย 

6. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ 2562         
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (แจงฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน
สําหรับการเลื่อนเงนิเดือนในแตละอันดับฯ)  

7. หนั ง สือสํ านั กงาน ก .ค .ศ .  ที่  ศธ  0206 .7/ว6  ลงวันที่  28 มีนาคม  2562                    
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

8. หนั งสือสํ านักงาน ก .ค .ศ .  ที่  ศธ  0206 .7/ว7 ลงวันที่  29  มีนาคม 2562                  
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาด
คุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

9. หนั งสือสํานั กงาน ก.ค .ศ .  ที่  ศธ  0206.7/ว9 ลงวันที่  26 เมษายน 2562                  
เรื่อง การไดรับเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2845               
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การสํารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 

10. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2972               
ลงวันที่  7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
กรณีถึงแกความตาย 

11. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ศธ 04009/ว2577               
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่  31  สิงหาคม 2563                  
เรื่อง การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับ 



12. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการการใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับ 

13. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขึ้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ.2550              
และที่แกไขเพ่ิมเติม  

14. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา            
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

 


