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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๗๓ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมา แลวแตกรณี
“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดีหรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแตงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานและความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ขอ ๒ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบังคับบัญชา
แตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวาสามคน ขึ้นพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมี
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อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เวนแตกรณีที่สถานศึกษาใด
มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตําแหนงทางวิชาการและมีกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาหรือ
ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกลาวกําหนดใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยความ
เห็นชอบของสภาสถานศึกษา ก็ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาหรือขอบังคับที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายนั้น
ขอ ๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ และใหพิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ ๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ให เลื่อนปละ
สองครั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเลื่อนไดไมเกิน
ขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
ซึ่งไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรา ๕๕ ไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้น หรือใหงดการเลื่อนขั้นเงินเดือน แลวแตกรณี
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ
เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพของแตละอันดับตามมาตรา ๗๔ การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ ๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาประเมินตามขอ ๓ แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควร
จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

(๒) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัก
กวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้น
เงินเดือน แตไดถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ใหลงโทษในกรณีนั้นมาแลว ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่
๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๖) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม
หรื อดู งาน ณ ต างประเทศ ตามระเบี ยบว าด ว ยการให ข า ราชการไปศึ ก ษา ฝ กอบรม และดู งาน
ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
(๘) ในครึ่ งป ที่ แ ล วมาต องมี เวลาปฏิ บั ติ ราชการหกเดือน โดยมี วั นลาไม เกิ น ยี่ สิ บสามวั น
แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮั จญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบี ย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย ในสวนที่เกี่ยวกับการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
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(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยที่ไมใชวันลาปวย
ตาม (๘) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นในแตละครั้ง ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๖
และตองเปนผูอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดียิ่งตอผูเรียนและการจัดการศึกษาจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมีผลงานดีเดนเปนที่
ประจักษ โดยไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใดสิ่งหนึ่ งซึ่งเปน ประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
เปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการตอสู ที่เสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษาเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(๕) ปฏิ บัติ งานตามตํ าแหน งหน าที่ ดวยความตรากตรํ าเหน็ดเหนื่อย ยากลํ าบากเปน พิเ ศษ
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ
เปนผลดียิ่งแกประเทศชาติ
ขอ ๘ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งผูบังคับบัญชาสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา
ฝกอบรม หรือวิจัยตามความจําเปนหรือความตองการของหนวยงานเพื่อประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับ
มอบหมาย ซึ่งถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลา
ไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย แลวแตกรณี ไมเกินครั้งละครึ่งขั้น 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 ไมต่ํากวา ๒.๕
(ข) ระดับปริญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๒
(ค) ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสูตร ไมต่ํากวา ๓.๕
(ง) การลาฝ กอบรม หรือวิจั ย มี ผลการฝ กอบรมหรื อมี ความกาวหนาในการวิ จัยที่ มี
คุณภาพสูง
(๓) มีการใชความรูเกี่ยวกับหลักวิชาที่ไดศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย เพื่อเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาที่สังกัด
โดยจัดทําเปนรายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษา
เสนอตอผูบังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหวางลาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ผลการฝกอบรม หรือความกาวหนาในการวิจัยและ
รายงานเสนอแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพการศึกษาตาม (๓)
เปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานผลการพิ จารณานั้นพรอมดวยขอมูลดังกลาว
ตอผูบังคับบัญชา และใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชา ถาเห็นวา
อยูในเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และกันเงิน
สําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว เมื่อผูนั้นสําเร็จการศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัย และกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว
ขอ ๙ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอ ๖
และขอ ๗ ใหคณะกรรมการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ ๓ มาเปนหลักในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรม
การมาทํางาน ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และขอควรพิจารณา
อื่นของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณา พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๐ การพิ จารณาผลการปฏิบัติงานและผลสั มฤทธิ์ของงาน ใหนั บชวงเวลาการปฏิบั ติ
ราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๖ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ
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พิจารณา เวนแตอยูในหลักเกณฑตามขอ ๖ (๕) และ (๖) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอ ยกวาสีเ่ ดือน
มาเปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย เปลี่ยนตําแหนง
สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานทางการศึกษา ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศตามขอ ๖ (๘) (ช) ในครึ่งปที่แลวมา ใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้น
ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๑ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา
รายงานผลจากผู บังคับบัญชาตามข อ ๙ ถาเห็นว าขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาผูใดอยูใ น
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ ๖ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน
ขาราชการ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน
หลักเกณฑตามขอ ๗ ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึง
หนึ่งขั้น ถาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่ งขั้ น สํ า หรั บ ป นั้ น ผู มี อํ า นาจสั่ งเลื่ อนขั้ น เงิ น เดื อนอาจมี คํ า สั่ งให เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นรวมทั้ ง ป
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งป
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังตอไปนี้ดวย
(๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและ
ผลดีตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายหรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอความ
ปลอดภัยของชีวิต
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาหนาที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชนตอผูเรียน
และการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
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(๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบาก และงานนั้น
ไดผลดีเปนประโยชนตอผูเรียนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งทางการศึกษาจนสําเร็จ
เปนผลดีแกประเทศชาติ
ในกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะ
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง
ข าราชการผู นั้ น มี ผลการปฏิ บั ติ งานอยู ใ นเกณฑ ไ ด รั บการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นหนึ่ งขั้ น อี ก และไม มี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีคาํ สัง่
เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ ๑๒ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งในครึ่งปที่แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๖ (๘) (ช) ใหผมู ี
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งนี้ ให มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
ขอ ๑๓ ในการพิ จารณาเลื่ อนขั้ น เงิ น เดือ นแต ละครั้ ง ถ าผูมี อํ านาจสั่งเลื่อ นขั้ นเงิ นเดื อน
เห็นสมควรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟอง
คดี อาญาในความผิดที่ เกี่ ยวกั บการปฏิบั ติ หนาที่ ราชการ หรื อความผิ ดที่ ทํ าให เสื่อมเสียเกี ยรติ ศั กดิ์
ตอตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิด
ที่พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหผมู ีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(๒) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาได
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาลพิพากษา
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ใหลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปน
ผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งป
สุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ได
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(๓) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (๑) (๒) และ (๓) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี ใหแยก
พิจารณาเปนรายคดีไป
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจสั่งเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนพิ จารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อน
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ใหผูมีอํานาจดังกลาวสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่ ๓๐ กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจสั่งเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนพิ จารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อน
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ ๑ เมษายนหรือวันที่
๑ ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดหลังวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม แตกอนที่จะมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้น
ยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพนจาก
ราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการไปกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของครึ่งปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได
ขอ ๑๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดครึ่งขั้นตามขอ ๖ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือน
ใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได
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ขอ ๑๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือน
ไดตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหโดยมี
เหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนการเฉพาะราย
ขอ ๑๘ ในกรณีที่ ผูมี อํ านาจสั่งเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อนพิ จารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้ นเงิน เดื อน
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด แตปรากฏวาผูนั้นถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนและกันเงิน
สําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเนื่องจากมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการผูนั้นวากระทําผิดวินยั
อยางรายแรงอยูกอนกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ เมื่อกฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว 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 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดบัญญัติใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการขึ้ น พิ จ ารณา โดยการพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการดังกลาวใหยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาจากผลการ
ปฏิ บั ติ ง านเป น หลั ก ตลอดจนความประพฤติ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

