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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๗๓  วรรคสาม  แหงพระราชบญัญติัระเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 
“คร่ึงปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 
“คร่ึงปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 
“คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมา  แลวแตกรณี 
“หัวหนาสวนราชการ”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนง

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
“ผูบังคับบัญชา”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงต้ังข้ึนเพื่อพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง 
ขอ ๒ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหผูบังคับบัญชา

แตงต้ังคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน  ข้ึนพจิารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

อํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยความเห็นชอบของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  เวนแตกรณีที่สถานศึกษาใด
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตําแหนงทางวิชาการและมีกฎหมายจัดต้ังสถานศึกษาหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของสภาสถานศึกษา  ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาหรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้น 

ขอ ๓ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก  ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ  และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๔ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเลื่อนปละ 
สองคร้ัง  ดังตอไปนี้ 

(๑) คร้ังที่หนึ่งคร่ึงปแรก  เลื่อนวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน 
(๒) คร้ังที่สองคร่ึงปหลัง  เลื่อนวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๕ การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเลื่อนไดไมเกิน

ข้ันสูงของอันดับเงินเดือนที่ไดรับแตงต้ัง   
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ

ซ่ึงไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา  ๕๕  ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หนึ่งข้ัน  หรือใหงดการเลื่อนข้ันเงินเดือน  แลวแตกรณี   

การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
เมื่อไดรับเงินเดือนถึงข้ันเงินเดือนประสิทธิภาพของแตละอันดับตามมาตรา  ๗๔  การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
คร่ึงข้ันในแตละคร้ังตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการปฏิบัติงาน  ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาประเมินตามขอ  ๓  แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควร
จะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 
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(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนัก
กวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  แตไดถูกงดเลื่อนข้ันเงินเดือนเพราะถูกส่ังลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา 
ใหลงโทษในกรณีนั้นมาแลว  ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําคร่ึงปตอไปใหผูนั้นต้ังแตวันที่   
๑  เมษายน  หรือวันที่  ๑  ตุลาคมของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 
(๖) ในคร่ึงปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา  ฝกอบรม  

หรือดูงาน  ณ  ตางประเทศ  ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน   
ณ  ตางประเทศ  ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 
(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน 

แตไมรวมถึงวันลา  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย  ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
 (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว  รวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
 (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
 (จ) ลาพักผอน 
 (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
การนับจํานวนวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไมใชวันลาปวย

ตาม  (๘)  (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

หนึ่งข้ันในแตละคร้ัง  ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  ๖  
และตองเปนผูอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดีย่ิงตอผูเรียนและการจัดการศึกษาจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีผลงานดีเดนเปนที่
ประจักษ  โดยไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 
เปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 

(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมากหรือมีการตอสูที่เส่ียง 
ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษาเปนพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 

(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากเปนพิเศษ   
และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ 
เปนผลดีย่ิงแกประเทศชาติ 

ขอ ๘ ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผูบังคับบัญชาสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา  
ฝกอบรม  หรือวิจัยตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิขาดแคลน  โดยอนุมัติ  ก.ค.ศ.  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับ
มอบหมาย  ซ่ึงถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหวางลา
ไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  แลวแตกรณี  ไมเกินคร้ังละคร่ึงข้ัน  ตองอยูในหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัยภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ที่สถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  
ไดกําหนดไวโดยไมมีการขอขยายระยะเวลา 
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(๒) มีความอุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  โดยพิจารณาจากผลการเรียน  
ผลการฝกอบรม  หรือวิจัย  แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ระดับปริญญาตรี  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๒.๕ 
 (ข) ระดับปริญญาโท  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๓.๒ 
 (ค) ระดับปริญญาเอก  มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร  ไมตํ่ากวา  ๓.๕ 
 (ง) การลาฝกอบรม  หรือวิจัย  มีผลการฝกอบรมหรือมีความกาวหนาในการวิจัยที่มี

คุณภาพสูง 
(๓) มีการใชความรูเกี่ยวกับหลักวิชาที่ไดศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  เพื่อเปนประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาที่สังกัด  
โดยจัดทําเปนรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษา
เสนอตอผูบังคับบัญชาทุกคร้ังที่มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในระหวางลาตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา  ผลการฝกอบรม  หรือความกาวหนาในการวิจัยและ
รายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาตาม  (๓)   
เปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  และรายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาว 
ตอผูบังคับบัญชา  และใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชา  ถาเห็นวา 
อยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  ใหรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวกอน  และกันเงิน
สําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนไว  เมื่อผูนั้นสําเร็จการศึกษา  ฝกอบรม  หรือวิจัย  และกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการ 
เลื่อนข้ันเงินเดือนไว 

ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ  ๖  
และขอ  ๗  ใหคณะกรรมการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ  ๓  มาเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤติกรรม 
การมาทํางาน  ความประพฤติในการรักษาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และขอควรพิจารณา
อื่นของผูนั้น  แลวรายงานผลการพิจารณา  พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา 

ขอ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  ๖  (๘)  (ช)  ในคร่ึงปที่แลวมาเปนเกณฑ
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พิจารณา  เวนแตอยูในหลักเกณฑตามขอ  ๖  (๕)  และ  (๖)  ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน
มาเปนเกณฑพิจารณา 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  เปลี่ยนตําแหนง  
สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานทางการศึกษา  ซ่ึงไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด  หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศตามขอ  ๖  (๘)  (ช)  ในคร่ึงปที่แลวมา  ใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้น 
ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละคร้ัง  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพจิารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ  ๙  ถาเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  ๖  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ  ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นคร่ึงข้ัน  ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑตามขอ  ๗  ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกไมถึง
หนึ่งข้ัน  ถาในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลัง  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
หนึ่งข้ันสําหรับปนั้น  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจมีคําส่ังให เลื่อนข้ันเงินเดือนรวมทั้งป 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งข้ันคร่ึงได  แตผลการปฏิบัติงานทั้งป 
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดีตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐส่ิงใด 
ส่ิงหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายหรือมีการตอสูที่เส่ียงตอความ
ปลอดภัยของชีวิต 

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษา  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
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(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบาก  และงานนั้น
ไดผลดีเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา 

(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ 
เปนผลดีแกประเทศชาติ 

ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะ
ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกหนึ่งข้ัน  แตไมอาจส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได  เพราะมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลัง  
ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบั ติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก  และไมมี 
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนอาจมีคําส่ัง
เลื่อนข้ันเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได 

ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงปใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ซ่ึงในคร่ึงปที่แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  ๖  (๘)  (ช)  ใหผูมี
อํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนไดคร้ังละไมเกินคร่ึงข้ันเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  
โดยใหส่ังเลื่อนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ควรจะไดเลื่อน  ทั้งนี้  ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 

ขอ ๑๓ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละคร้ัง  ถาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  
เห็นสมควรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดเลื่อนข้ันเงินเดือน  แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟอง
คดีอาญาในความผิดที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ 
ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิด
ที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให  และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน  
ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวกอน  และใหกันเงินสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือน
ไวดวย  เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด  ใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได  ถาไดรอ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนไว  แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว  ถาได
รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ัง  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในคร้ังที่ศาลพิพากษา 
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ใหลงโทษ  ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งสุดทาย  แตถาเปน 
ผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหงดเลื่อนข้ัน
เงินเดือนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนไดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวในวันที่  ๓๐  กันยายนของครึ่งป
สุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ  สวนในครั้งอื่นใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ได
รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว 

(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก  ใหงดเลื่อนข้ันเงินเดือนทุกคร้ังที่ได
รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว 

การเลื่อนข้ันเงินเดือนตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี  ใหแยก
พิจารณาเปนรายคดีไป 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตเุกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหผูมีอํานาจดังกลาวส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่  ๓๐  กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่  ๑  เมษายนหรือวันที่   
๑  ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดหลังวันที่  ๑  เมษายน  หรือวันที่  ๑  ตุลาคม  แตกอนที่จะมี
คําส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละคร้ัง  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนจะสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันที่  ๑  เมษายน  หรือวันที่  ๑  ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได  แตถาผูนั้นไดพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคําส่ังเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนจะสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ของคร่ึงปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได 

ขอ ๑๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเล่ือนข้ันเงินเดือน
ไดคร่ึงข้ันตามขอ  ๖  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย  
ตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเสนอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได 
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ขอ ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเล่ือนข้ันเงินเดือน
ไดตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือนใหโดยมี
เหตุผลเปนกรณีพิเศษ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  เสนอ  ก.ค.ศ.  เพื่อพิจารณาอนุมัติใหส่ังเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนการเฉพาะราย 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด  แตปรากฏวาผูนั้นถูกรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนและกันเงิน
สําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเนื่องจากมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทาํผดิวินยั
อยางรายแรงอยูกอนกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  เมื่อกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่รอไว  ถาไดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไวเกินหนึ่งคร้ังใหส่ังเลื่อนข้ันเงินเดือน
ยอนหลังไปในแตละคร้ังที่ไดรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว  โดยไมตองรอใหการสอบสวนและพิจารณาแลวเสร็จ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติระเบยีบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดบัญญัติใหการเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา   ให ผูบังคับบัญชาแตงตั้ งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา  โดยการพิจารณา 
ของคณะกรรมการดังกลาวใหยึดหลักคุณธรรม  มีความเที่ยงธรรม  เปดเผย  โปรงใส  และพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก   ตลอดจนความประพฤติ  คุณธรรม  จริยธรรม   และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท้ังนี้   
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 
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