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ค าน า 
 

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การให้ข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รบัการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สงูขึ้น เพ่ือเป็นการให้บ าเหน็จความชอบ 
แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลตอ่ประเทศชาต ิการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู    
และบุคลากรทางการศึกษาจึงถือเป็นสิทธิที่ทุกคนควรที่จะได้รบับ าเหน็จความชอบประจ าปีจากผลการปฏิบัติงาน 
โดยค านึงถึงความดีความชอบ ความอุตสาหะ ความสามารถ ความประพฤติในการรักษาวินัยขา้ราชการ                   
และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกบัการเป็นข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ให้ถือปฏิบัติมากมาย มีความยุ่งยากซับซ้อน                   
และต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและบริสุทธิ์ยตุิธรรม      

      กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติได้จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนนิงานการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี ้โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและประสิทธิผล มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดยีวกันตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่              
สพฐ. ก าหนด ผูจ้ัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ 
จะมีประโยชน์ต่อเจ้าหนา้ที่และผู้ที่สนใจทัว่ไป 

 
 
             นางพิกุล  คลื่นสนั่น 
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.  ชื่องาน (กระบวนงาน) :  การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากร 
                                     ทางการศึกษา    

2.  วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษให้ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ขอบเขตของงาน 
       การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   
4.  ค าจ ากัดความ 
        เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
พิเศษข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. และแนวปฏิบัติที่ สพฐ. ก าหนด  
 
5. สาระส าคัญของกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
 ด้วย ก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้การบังคับใช้ 
กฎ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรม จึงขอสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2550  
      2. ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบช่วง (ร้อยละ)  
           2.1 จ านวนครั้งในการเลื่อนเงินเดือน : ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 เมษายน  
และ 1 ตุลาคม  
           2.2 กรอบวงเงินงบประมาณ : วงเงินรวมในการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน  
ไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน 

2.3 จ านวนเงินที่เลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ  
            (ก) เลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ โดยใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
              (ข) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                
แต่ละคนเลื่อนเงินเดือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ  
               (ค) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 
และอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป เลื่อนเงินเดือนโดยใช้ฐานในการค านวณของต าแหน่งที่ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นได้รับแต่งตั้ง เช่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะ             
ช านาญการพิเศษ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 อาศัยรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 ในการเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ฐาน
ในการค านวณในอันดับ คศ.3 
 



 
3. หลักเกณฑ์ในการได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน  

            3.1 ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ 60 ในแต่ละรอบ 
การประเมิน  
            3.2 ในครึ่งปีที่แล้วมาถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
            3.3 ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ถูกสั่งพักราชการเกินว่า 2 เดือน  
           3.4 ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร  
           3.5 ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย  
           3.6 ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย             
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
           3.7 ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
           3.8 ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่หัวหน้าส่วนราชการก าหนด  
           3.9 ในครึ่งปีที่แล้วมามีวันลาไม่เกิน 23 วัน ไม่รวมวันลาในข้อ 3.6 และข้อ 3.7 และวันเวลา 
ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
          (ข) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน  
          (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่เกิน 60 วันท าการ  
          (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
           (จ) ลาพักผ่อน  
          (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
          (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
          (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมาย  
          (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

4. การเลื่อนเงินเดือน กรณีลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย  
           4.1 ผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตให้ลาไปศึกษาฯ ในคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนด 
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนไปศึกษาและต้องได้รับ
อนุมัติจาก ก.ค.ศ. หรือ ก.ศ.จ. ที่ได้รับมอบหมาย  
            4.2 ต้องส าเร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ทีส่ถาบันการศึกษาก าหนด  
            4.3 ให้เลื่อนเงินเดือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของฐานในการค านวณของผู้นั้น  
            4.4 ถ้าเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้รอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อน                 
เมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้ง 
ที่ได้รอการเลื่อนเงินเดือนไว 



 
5. ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา 
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นไม่ได้ 
       6. กรณีถูกสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกศาลพิพากษา 
ให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันไม่ได้ 
       7. กรณีพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายน 
ของปีที่จะพ้นจากราชการ  
       8. กรณีถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
สั่งเลื่อนเงินเดือนผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย  
      9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลื่อนเงินเดือนได้ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้  
แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนโดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มีอ านาจ 
สั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ ก.ศ.จ. เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนเงินเดือน       
เป็นการเฉพาะราย  
       10. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม หรือวิจัย อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 

11. ในวันที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ 
ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ผู้นั้นถูกรอ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพราะเหตุกรณีถูกฟ้องคดีอาญาตามหลักเกณฑ์ท่ีบังคับใช้อยู่ในวันก่อนวันที่กฎ ก.ค.ศ. 
นี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น     
ที่ได้รอไว้ทั้งหมด  
     12. วงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
            12.1 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนเงินเดือน 
ในอัตราร้อยละที่แตกต่างกันตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินรวมร้อยละ 3 ของอัตรา 
เงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ทั้งนี้การเลื่อน 
เงินเดือนและวงเงินงบประมาณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบเป็นอิสระจากกันไม่สามารถน าวงเงิน 
งบประมาณท่ีเหลือของรอบการประเมินที่แล้วมาใช้ได้อีก 

12.2 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละคนในแต่ละครั้ง 
ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ โดยจะใช้วิธีการหารเฉลี่ยให้ข้าราชการแต่ละคนได้รับการเลื่อน 
เงินเดือนในอัตราที่เท่ากันไม่ได้การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท         
ให้ปัดเป็นสิบบาท ทั้งนี้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส   
และให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้แต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล ส าหรับข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนให้ค านวณ
จากฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหน่งและวิทยฐานะที่ด ารงอยู่  
 



            12.3 ให้ส่วนราชการเป็นผู้ก าหนดจ านวนร้อยละของวงเงินที่ได้เลื่อนเงินเดือน 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน     
      13. ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ท าหน้าที่พิจารณา รายงานผล 
การพิจารณา และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจ       
สั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. โดยให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการ
พิจารณา 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 สพท. ก าหนดปฏิทินการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
      6.2 สพท. ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี 
และกรอกข้อมูลในโปรแกรมของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. พร้อมจัดท าบัญชีสรุปส่งให้สพฐ.  
     6.3 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ สพท. แจ้งการจัดสรร 
วงเงินให้ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ทราบ  
      6.4 ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา ด าเนินการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และจัดท าบัญชีแสดงผล 
การพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งให้ สพท.  
     6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณา รายงานผลการพิจารณา 
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน 
โดยความเห็นชอบของ กศจ. 

6.6 สพท. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต่อ กศจ. ให้ความเห็นชอบ  
      6.7 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยความเห็นชอบของ กศจ. และจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.  แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับตัวข้าราชการที่มีตัวตนอยู่จริง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม / 1 กันยายน แล้วแต่กรณี 

ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดบัญชีแสดงผลการพิจารณา 

เสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด ส่งให้ สพท. 

คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท. 
แจ้งการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 

คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับ สพท. พิจารณาการเสนอ 
ขอเลื่อนเงินเดือน 

สพท. เสนอ กศจ. พิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบการเล่ือนเงินเดือน 

ผูมี้อ านาจตามมาตรา 53 ลงนามในค าสั่งเล่ือนเงินเดือน 
ครัง้ท่ี 1 (1 เมษายน) / ครัง้ท่ี 2 (1 ตลุาคม) แลว้แตก่รณี 



 
8. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง  
      8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
     8.2 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  
      8.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูง 
ของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
     8.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            8.4.1 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2561  
     8.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     8.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อน 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     8.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     8.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อน 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
     8.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การได้รับ 
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      8.10 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8067  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 

8.11 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            8.11.1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  
            8.11.2 คู่มือการด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 


