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คูมือการเล่ือนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศ ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเก่ียวกับตําแหนงขาราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2559 กําหนดใหขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินไดรับเงินเดือน             
เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืน ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ      
และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อน
เงินเดือนไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษา 
  1. การเลื่อนเงินเดือนตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ ใหถือปฏิบัติตั้งแตครึ่งปแรกของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป โดยใหนําผลการปฏิบัติงาน     
ของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561         
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีไดดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปฉบับเดิมมาใชประกอบเปนคุณสมบัติ         
การเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ 
  2. บัญชีเงินเดือนใหเปนไปตามบัญชีเงินเดือนของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบทายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ข้ันสูง 24750 34310 41620 58390 69040 76800 
ข้ันต่ํา 15050 15440 16190 19860 24400 29980 
อันดับ ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

 

  3. ใหใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนในแตละอันดับตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการ
ประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 ซ่ึงมีมติเห็นชอบกําหนดชวงเงินเดือนและฐานในการคํานวณ ดังนี้ 

อันดับ ชวงเงินเดือน 
ฐานในการคํานวณ 

ระดับ อัตรา 

คศ.5 
60,840 – 76,800 บน 68,560 
29,980 – 60,830 ลาง 60,830 

คศ.4 
50,330 – 69,040 บน 59,630 
24,400 – 50,320 ลาง 50,320 

คศ.3 
40,280 – 58,390 บน 49,330 
19,860 – 40,270 ลาง 37,200 

คศ.2 
30,210 – 41,620 บน 35,270 
16,190 – 30,200 ลาง 30,200 

คศ.1 
24,890 – 34,310 บน 29,600 
15,440 – 24,880 ลาง 22,780 

ครูผูชวย 
19,910 – 24,750 บน 22,330 
15,050 – 19,900 ลาง 17,480 
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 4. เพ่ือประโยชนในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอยางเปนธรรม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     4.1 ใหเลื่อนในอัตรารอยละท่ีแตกตางกันตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน

รวมรอยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการหรือพนักงานครูฯ ท้ังหมดท่ีมีตัวอยูจริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 

หรือ 1 กันยายน (ใหนับรวมอัตราเงินเดือนของผูท่ีไปชวยราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการ

อ่ืนดวย) 

 4.2 ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนในแตละครั้งไมเกินรอยละ 6 
ของฐานในการคํานวณ  จะใชวิธีการหารเฉลี่ยใหแตละคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราท่ีเทากันไมได การคํานวณ
จํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาท ใหปดเปนสิบบาท  
 4.3 ผูท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือน ใหคํานวณรอยละท่ีไดเลื่อนจาก
ฐานในการคํานวณของอันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะท่ีดํารงอยู 
 4.4 การแบงกลุมเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ใหแบงขาราชการหรือพนักงานครูฯ ออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ขาราชการหรือพนักงานครูฯ ท่ีรับเงินเดือนอันดับครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
กลุมท่ี 2 ขาราชการหรือพนักงานครูฯ ท่ีรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
ท้ังนี้ ในแตละกลุมใหบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยแยกวงเงินเพ่ือใชเลื่อน

เงินเดือนออกเปน 2 กลุม และใหเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแตละกลุมกอน หากวงเงินเดือนของกลุมใด   
มีเหลือจึงสามารถเกลี่ยไปใหกลุมอ่ืนได ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ครูผูดูแลเด็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูชวย และครู 
กลุมท่ี 2 ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก 

4.5 ใหยึดหลักคุณธรรม ความเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเปนประโยชนตอผู เรียนเปนหลัก ประกอบกับความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม                 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินรอยละ 3                  
ท่ีคํานวณได มาเปนขอมูลสําคัญประกอบการพิจารณากําหนดอัตรารอยละในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ     
หรือพนักงานครูฯ แตละคน  

4.6 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีไดใช      
เปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปอยางชาท่ีสุดพรอมกับ        
การมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

5. กรณีผูท่ีไปชวยราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือสวนราชการอ่ืน ใหองคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินหรือสวนราชการอ่ืนท่ีขาราชการหรือพนักงานครูฯ มาชวยราชการแจงผลการปฏิบัติงานในชวงท่ี
ชวยราชการไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด เพ่ือประกอบการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

6. การเลื่อนเงินเดือนแตละรอบในแตละครั้งใหเลื่อนไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือน สําหรับ
ผูท่ีไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับในรอบท่ีผานมา  การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบใหมใหออกคําสั่งให
ไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดกอน แลวจึงออกคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

7. การเลื่อนเงินเดือนผูท่ีไดรับการเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม (ยาย) หรือการรับโอน       
ในระหวางครึ่งปของการเลื่อนเงินเดือน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัดปจจุบันเปนผูออกคําสั่งเลื่อน       
หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม (ยาย) หรือรับโอนกอน  แลวจึงดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยนําคะแนน               
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสวนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนดวย 
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8. การแจงผลการเลื่อนเงินเดือน ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีการแจงผล     

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนทราบเปนขอมูลเฉพาะเปนรายบุคคล 
9. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลการดําเนินการให ก.จ.จ. 

ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เพ่ือทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแตออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 

2. กระบวนการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
 ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ทําหนาท่ี

พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นตอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประกอบการพิจารณา      
สั่งเลื่อนเงินเดือน จํานวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย  

1) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  

2) หัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน    
ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ  

3) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ิน เปนเลขานุการ 

 
3. คุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการเล่ือนเงินเดือน   

ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(1) ในครึ่งปท่ีแลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใชหรือรอยละหกสิบ 
(2) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ตอตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(4) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
(6) ในครึ่งปท่ีแลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
(7) ในครึ่ งป ท่ีแลวมา สําหรับผู ไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ              

หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
(8) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคกรปกครอง    

สวนทองถ่ินกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีต้ังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานศึกษา 

(9) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวันแตไมรวมถึง     
วันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน  ไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
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(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมาย 
(ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย ท่ีไมใชวันลาปวย    

ตาม (9) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ 
 
4. การเล่ือนเงินเดือนผูท่ีไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเล่ือนเงินเดือน  

 ผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะเลื่อนเงินเดือนไดตามขอ 11 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสาย ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้ แตนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหนายกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเสนอ ก.จ.จ ก.ท.จ หรือ ก.อบต.จังหวัด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได
ในอัตราไมเกินรอยละสองของฐานในการคํานวณเงินเดือนของผูนั้น 
  
5.ข้ันตอนการเล่ือนเงินเดือน 

1. คํานวณวงเงินรอยละ 3 ท่ีสามารถจะใชเลื่อนเงินเดือน โดยตรวจสอบอัตราเงินเดือนรวม             
ของขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินทุกราย ณ วันท่ี 1 มีนาคม (สําหรับ                 
การเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 1) หรือ วันท่ี 1 กันยายน (สําหรับการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 2) เชน มีขาราชการ                  
หรือพนักงานครูฯ ในสังกัด จํานวน 12 คน  

ตัวอยาง   

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา ชื่อ-สกลุ ตําแหนง 
อันดับ

เงินเดือน 
อัตราเงินเดือน 

1 รร.ท.1 นาย........... ผอ.สถ. คศ.4 60,150 

2 รร.ท.1 นาง........... คร ู คศ.1 23360 

3 รร.ท.1 นาง........... คร ู คศ.3 30,620 

4 รร.ท.1 นาย........... คร ู คศ.4 69,040 

5 รร.ท.1 นาง........... คร ู คศ.2 28,590 

6 รร.ท1 นางสาว........... คร ู คศ.3 30,620 

7 รร.ท.1 นางสาว........... คร ู คศ.2 40,990 

8 รร.ท.1 นางสาว........... คร ู คศ.1 22,890 

9 รร.ท.1 นางสาว........... คร ู คศ.4 60,150 

10 รร.ท.1 นางสาว........... คร ู คศ.1 23,810 

11 รร.ท.1 นางสาว........... คร ู คศ.1 24,290 

12 รร.ท.1 นาย........... คร ู คศ.2 28,590 

                                      เงินเดือนรวม 443,100 
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เงินเดือนรวมของขาราชการหรือพนักงานครูฯ = 433,100 บาท  

คํานวณวงเงินรอยละ 3       443,100X 3  =  13,293 
                             100 

 
  

2. การแบงกลุมเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 
2.1 ใหแยกกลุมขาราชการหรือพนักงานครูฯ ตามอันดับเงินเดือนท่ีไดรับเปน 2 กลุม คือ 

 
กลุมท่ี 1 คือ อันดับ ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 และ คศ. 3 
กลุมท่ี 2 คือ อันดับ คศ. 4 และ คศ. 5 

 
2.2 คํานวณวงเงินรอยละ 3 ของกลุมตามขอ 2.1 เพ่ือพิจารณาเกลี่ยวงเงินในกรณีท่ีวงเงิน

อีกกลุมหนึ่งไมเพียงพอ 
ตัวอยางการคํานวณวงเงินรอยละ 3  ตารางท่ี 1 
 

กลุมตําแหนง/อันดับเงินเดือน จํานวน 
อัตราเงินเดือน 
ณ 1 มีนาคม  

วงเงิน 
รอยละ 3 

ครูผูชวย, คศ.1-3 
ครูผูดูแลเด็ก/ครูผูชวย/ครู 9 253,760.00 7,612.80 

ผอ./รอง ผอ./ศน. 0 0 0 

คศ.4-5 
คร ู 2 129,190.00 3,875.70 

ผอ./รอง ผอ./ศน. 1 60,150.00 1,804.50 

รวม 12 443,100.00 13,293.00 
 
3. กําหนดอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณากําหนด “รอยละ” ท่ีจะใชในการเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคล ตามชวงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยตองคํานึงถึงรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระดับผลการประเมิน  
(2) ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับเลื่อนเงินเดือนในแตละอันดับ  
(3) วงเงินรอยละ 3 ท่ีสามารถใชในการเลื่อนเงินเดือน (ตัวอยางมีวงเงิน 13,293.00 บาท) 
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ตัวอยาง ตารางท่ี 2   ใชประกอบตัวอยางเพ่ือแสดงท่ีมาของการคํานวณเพ่ือใหเขาใจงายข้ึนเทาน้ัน  
 

  

ชวงคะแนนประเมิน 
ระดับการประเมิน 

 

รอยละท่ีไดเล่ือน 

  xx    -    xx 

96 100 ดีเดน 6 

93 95.99 ดีเดน 5 

90 92.99 ดีเดน 4 

85 89.99 ดีมาก 3.5 

80 84.99 ดีมาก 3 

75 79.99 ดี 2.5 

70 74.99 ดี 2 

65 69.99 พอใช 1.5 

60 64.99 พอใช 1 

0 59.99 ปรับปรุง 0 

 
  4. พิจารณาคํานวณอัตรารอยละท่ีจะเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล   
      ใหคํานวณอัตรารอยละท่ีจะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลตามผลคะแนนประเมิน โดยนําขอมูล
อัตราเงินเดือน ฐานในการคํานวณและผลคะแนนประเมินรายบุคคลมาวิเคราะห ตามท่ีไดกําหนดอัตรารอยละ
ของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณตาม ขอ 3 

เพ่ือใหผูรับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือนสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและถูกตองตาม
หลักการท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้  จึงไดจัดทําสูตรการคํานวณเปนไฟล Microsoft excels ชื่อตัวอยางไฟล
คํานวณเลื่อนเงินเดือนครู เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสม โดยให      
กรอกรายละเอียดรายบุคคลตามตารางใหครบถวน เม่ือขอมูลครบถวนแลวสูตรจะแสดงผล ฐานในการคํานวณ 
รอยละ เม็ดเงินท่ีใชเลื่อน จํานวนเงินท่ีปดเปนฐานสิบและผลรวมท่ีแสดงตัวเลขใหตรวจสอบไดวามีการเลื่อน
เงินเดือนเกินวงเงินรอยละ 3 หรือไม  
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    1        2          3           4          5          6             7              8           9 
ลําดับ 

ตําแหนง 
อันดับ

เงินเดือน 

อัตรา
เงินเดือน 

คะแนน
ประเมิน 

ฐาน    
ในการ
คํานวณ 

ระดับของผล
การประเมิน 

รอยละ 
ท่ีไดรับ 

เม็ดเงิน    
ท่ีไดเล่ือน 

1  ผอ.สถ. คศ.4 60,150 80.00 59,630 ดีมาก(80) 3.00 1,788.90 
2 คร ู คศ.1 23,360 84.00 22,780 ดีมาก(84) 3.00 683.40 
3 คร ู คศ.3 30,620 82.00 37,200 ดีมาก(82) 3.00 1,116.00 
4 คร ู คศ.4 69,040 79.00 59,630 ดี(79) 2.50 1,490.75 
5 คร ู คศ.2 28,590 79.00 30,200 ดี(79) 2.50 755.00 
6 คร ู คศ.3 30,620 79.00 37,200 ด(ี79) 2.50 930.00 
7 คร ู คศ.2 40,990 75.00 35,270 ดี(75) 2.50 881.75 
8 คร ู คศ.1 22,890 83.00 22,780 ดีมาก(83) 3.00 683.40 
9 คร ู คศ.4 60,150 82.00 59,630 ดีมาก(82) 3.00 1,788.90 

10 คร ู คศ.1 23,810 81.00 22,780 ดีมาก(81) 3.00 683.40 
11 คร ู คศ.1 24,290 84.00 22,780 ดีมาก(84) 3.00 683.40 
12 คร ู คศ.2 28,590 86.00 30,200 ดีมาก(86) 3.50 1,057.00 

 
ข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. กําหนดอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณตามตาราง                
ท่ี 2 ของขอ 3 ใน ชีทท่ี 3 ชื่อ “เกณฑการใหเปอรเซ็น” ท้ังนี้ การกําหนดชวงคะแนน และอัตรารอยละท่ีจะได
ข้ึนอยูกับ  วงเงิน  จํานวนคน และผลคะแนน กรณีตัวอยางกําหนดใหผูมีผลคะแนนประเมิน 96 – 100 ได
เลื่อนเงินเดือนรอยละ 6                                
                   2. กรอกขอมูลรายละเอียดรายบุคคลในชีทท่ี 1 ของไฟล ชื่อ “ผลการเลื่อนเงินเดือน                
รอบ 1” ใหกรอกขอมูลลําดับ ตําแหนง อันดับเงินเดือน และอัตราเงินเดือนปจจุบัน ตามตารางชองหมายเลข                   
1 - 4  ใหครบถวน (สําหรับตารางชองหมายเลข 3 ใหพิมพ “คศ จุด” แลวตามดวยตัวเลข  ดังนี้ “คศ.2”)      
เม่ือกรอกขอมูลครบท้ัง 3 รายการแลวสูตรจะแสดงตัวเลข “ฐานในการคํานวณ” ในตารางชองหมายเลข 6    
  3. กรอกคะแนนการประเมินในตารางชองหมายเลข 5 เม่ือกรอกแลวสูตรจะแสดงผลระดับ
ของผลการประเมินตามตารางชองหมายเลข 7 และแสดงผลรอยละท่ีจะไดเลื่อนเงินเดือนตามท่ีกําหนด         
ในขอ 3 พรอมท้ังคํานวณเม็ดเงินตามรอยละของฐานการคํานวณและตัวเลขเม็ดเงินท่ีปดเปนฐานสิบแลว   

กรณีผูใดมีเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับสูตรจะแสดงตัวเลขเงินคาตอบแทนพิเศษท่ีตอง
เบิกจายใหดวยตามตารางตัวอยางการคํานวณอัตรารอยละท่ีจะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล แนบทาย  
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ตารางตัวอยางการคํานวณอัตรารอยละท่ีจะเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล 
 

ที่ 
ชื่อ

โรงเรียน/
ศพด. 

เลขที่ 
ตําแหนง 

ชื่อ -
สกุล 

ตําแหนง 
อันดับ

เงินเดือน 
(คศ.) 

เงินเดือน 
ณ  

1 มี.ค. 62 
คะแนน 

ฐาน 
ในการ
คํานวณ 

คะแนน 
ประเมิน 

เงินที่ไดเลื่อน 

รวม
เงินเดือน 
ที่ไดเลื่อน 

  

คาตอบแทน
พิเศษ 

รอยละ คิดเปนเงิน 
ปดเปน
หลัก 10 

1 รร.ท.1 132085500264 นาย ผอ.สถ. คศ.4 60,150 80.00 59,630 ดีมาก(80) 3.00 1788.90 1790 61,940 0.00 

2 รร.ท.1 132086500265 นาง คร ู คศ.1 23,360 84.00 22,780 ดีมาก(84) 3.00 683.40 690 24,050 0.00 

3 รร.ท.1 132086500266 นาง คร ู คศ.3 30,620 82.00 37,200 ดีมาก(82) 3.00 1116.00 1120 31,740 0.00 

4 รร.ท.1 132087166934 นาย คร ู คศ.4 69,040 79.00 59,630 ดี(79) 2.50 1490.75 1500 70,540 0.00 

5 รร.ท.1 132087666935 นาง คร ู คศ.2 28,590 79.00 30,200 ดี(79) 2.50 755.00 760 29,350 0.00 

6 รร.ท1 132088166936 นางสาว คร ู คศ.3 30,620 79.00 37,200 ดี(79) 2.50 930.00 930 31,550 0.00 

7 รร.ท.1 132088666937 นางสาว คร ู คศ.2 40,990 75.00 35,270 ดี(75) 2.50 881.75 630 41,620 251.75 

8 รร.ท.1 132089166938 นางสาว คร ู คศ.1 22,890 83.00 22,780 ดีมาก(83) 3.00 683.40 690 23,580 0.00 

9 รร.ท.1 132089666939 นางสาว คร ู คศ.4 60,150 82.00 59,630 ดีมาก(82) 3.00 1788.90 1790 61,940 0.00 

10 รร.ท.1 132090166940 นางสาว คร ู คศ.1 23,810 81.00 22,780 ดีมาก(81) 3.00 683.40 690 24,500 0.00 

11 รร.ท.1 132090666941 นางสาว คร ู คศ.1 24,290 84.00 22,780 ดีมาก(84) 3.00 683.40 690 24,980 0.00 

12 รร.ท.1 132091166942 นาย คร ู คศ.2 28,590 86.00 30,200 ดีมาก(86) 3.50 1057.00 1060 29,650 0.00 
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4. ตรวจสอบการใชวงเงิน 
เม่ือกรอกขอมูลในตารางการคํานวณอัตรารอยละท่ีจะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ครบถวนถูกตอง

แลวผลรวมของจํานวนเงินท่ีใชเลื่อนจะแสดงในตารางแรกของชีทท่ี 1 ผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
 

ตําแหนง/อันดับเงินเดือน จํานวน 
อัตราเงินเดือน  
ณ 1 มีนาคม 

วงเงิน   
รอยละ 3 

เงินท่ีใช      
ในการเล่ือน
เงินเดือน 

คาตอบแทน
พิเศษ 

วงเงิน
คงเหลือ 
(บาท) 

ครูผูชวย, 
คศ.1 - 3 

ครูผูดูแลเด็ก/
ครูผูชวย/ครู 

9 253,760.00 7,612.80 7,260.00 251.75 101.05 

ผอ./รองผอ./
ศน. 

0 0 0 0 0 0 

คศ.4 - 5 

คร ู 2 129,190.00 3,875.70 3,290.00 0.00 585.70 

ผอ./รองผอ./
ศน. 

1 60,150.00 1,804.50 1,790.00 0.00 14.50 

รวม 12 443,100.00 13,293.00 12,340.00 251.75 701.25 

 
 จากตารางแสดงผลรวมของจํานวนเงินท่ีใชเลื่อนท้ังหมดไมเกินวงเงินรอยละ 3 
 กลุมผูไดรับเงินเดือนอันดับ ครูผูชวย คศ.1 - 3 ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก/ครูผูชวย/ครู และกลุมผูไดรับ

เงินเดือนอันดับ คศ.4 - 5 ตําแหนงครู/ผู อํานวยการสถานศึกษา/รองผู อํานวยการสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก วงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนจะตองไมเกินวงเงินของกลุมตนเอง หากใชเกินวงเงิน    
(ตัวเลขติดลบ) จะตองปรับลดอัตรารอยละลง เพ่ือใหวงเงินท่ีใชในการเลื่อนเงินเดือนอยูภายในวงเงิน     
ของกลุมตนเอง  

 กลุมผูไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 ตําแหนงครู/ผูอํานวยการสถานศึกษา/รองผูอํานวยการสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก มีวงเงินคงเหลือใหสามารถเกลี่ยกันไดภายในกลุมอันดับของตนเอง 

 กรณีกลุมผูไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 มีวงเงินคงเหลือไมสามารถเกลี่ยขามกลุมใหกับกลุมผูไดรับ
เงินเดือนอันดับ ครูผูชวย คศ.1 – 3 ได และหากกลุมผูไดรับเงินเดือนอันดับ ครูผูชวย คศ.1 – 3 มีวงเงิน
คงเหลือก็ไมสามารถเกลี่ยขามกลุมใหกับกลุมผูไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 ไดเชนเดียวกัน 

 การเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินใหอยูในวงเงินรอยละ 3 ของเงินเดือนรวมของขาราชการ     
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีเงินเหลือไมสามารถนํามาใชในรอบการประเมิน        
ครั้งถัดไปได 
 

 
*********************************** 
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ชองทางการสืบคนขอมูล 
 

1. QR Code ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อ.บต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ                
หรือพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
(พรอมแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. QR Code ตารางการคํานวณเลื่อนเงินเดือนแบบอัตรารอยละ (สําหรับดาวนโหลด File Excels) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
นางทิพรวี รัตนรังสรรค   ตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถ่ิน 
นางสาวน้ําทิพย หิรัญวงศ  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 
 
 

โทร 0-2241-9000 ตอ 4224-4227 / 3143 
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คําถามเกี่ยวกับการใชบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงและการเล่ือนเงินเดือนแบบรอยละ 

คําถาม คําตอบ 

1. กรณีเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงหรือไดรับวิทยฐานะสูงข้ึน 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เปนตนมา 
เชน ครูผูชวย ไดรับแตงตั้งเปนครู, 
ครู คศ.1 ไดเลื่อนอันดับเงินเดือน
เปน คศ.2 การใหไดรับเงินเดือน
จะปฏิบัติอยางไร  

 

มาตรฐานท่ัวไปของ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดใหขาราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทองถ่ินไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจํา
ตําแหนง และเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน               
เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
(ตามบัญชีแนบทาย พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ) ตั้งแตวันท่ี        
1 ตุลาคม 2561 บัญชีชั่วคราวแบบท่ีมีข้ันเงินเดือนสิ้นผล และใหใช
บัญชีแนบทายท่ีมีเพียงเ งินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของแตละอันดับเทานั้น              
จึงไมมีข้ันเงินเดือนใหเทียบ ดังนั้น การสั่งใหขาราชการหรือพนักงานคร ู   
และบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินท่ีไดเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หรือไดรับวิทยฐานะสูงข้ึน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จึงตองสั่งให
ไดรับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนเทาเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงและอันดับ
เงินเดือนเทานั้น เชน ครู คศ.1 รับเงินเดือนอัตรา 24,290 บาท  
แตงตั้งเปน ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 จะไดรับเงินเดือนอัตรา 
24,290 บาท เทาเดิม (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 30 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562) 

2. ผลการประเมินอยูในกลุมดีเดน 
แตการเลื่อนเงินเดือน ได เลื่อน   
รอยละอยูในกลุมดีมากเนื่องจาก 
เงินไมพอ วิธีแกปญหาทําอยางไร 

โดยหลักการท่ีถูกตอง ตองกําหนดชวงคะแนนและรอยละท่ีจะไดรับไว  
กรณีท่ีไดรับคะแนนในระดับเดียวกัน ชวงคาคะแนนกลุมระดับเดียวกัน  
ควรไดรับรอยละตามอัตราท่ีกําหนด  โดยพิจารณารวมกับวงเงินรอยละ 3             
กรณีนี้ควรตรวจสอบซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือความถูกตอง  

3. กรณีครู รักษาการ ผอ.ร .ร .     
ตอง คิด ในกลุ ม ใดและใช แบบ
ประเมินแบบใด แบบสายผูสอน 
หรือสายผูบริหารการศึกษา            

ตองคิดในกลุมตําแหนงท่ีผูนั้นครองอยูจริง เพราะอัตราเงินเดือน          
เปนอัตราของตําแหนงนั้น การไดรับแตงตั้งใหรักษาการฯ เปนงานอ่ืน     
ท่ีไดรับมอบหมายไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือสถานะ      
ของผูดํารงตําแหนง 

4. กรณีครูท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 4 เดือน และเสียชีวิต
กอนวันท่ี  1 มี .ค. หรื อ 1 ก.ย.         
ใหเลื่อนเงินเดือนไดนั้น จะใหใช  
เม็ดเงินมาจากสวนใดในการเลื่อน 
เนื่องจาก ณ วันท่ี 1 มี.ค. /1 ก.ย. 
ไมไดนับตัวและไมมีฐานเงินเดือน 

ใหนายกองคกรปกครองส วนทอง ถ่ินสั่ ง เลื่ อนเ งินเดือนใหผู นั้ น           
เพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันท่ีผูนั้นถึง              
แกความตาย ตามขอ 19 ของมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหาร       
สวนจังหวัดเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562  
กรณีนี้ ไม คํานึงถึงเม็ดเงินท่ีจะใชเลื่อนเงินเดือนเพราะเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานท่ัวไปนี ้ 

 5. การนับมีตัว 1 มี.ค. 62 เนื่องจาก
จะมีการแตงตั้งใหผูผานการคัดเลือก
ดํารงตําแหนง ผอ.ร.ร. ในวันท่ี 1 มี.ค. 
2562 หากมีครู สอบ ผอ.ร.ร. ได        
การนับมีตัวใหนับในกลุมตําแหนง 
ผอ.ร.ร. เลย (แมยังไมไดสงตัว) ใชหรือไม 

ใหยึดคําสั่งแตงตั้งเปนหลัก หากแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผอ.สถานศึกษา 
วันท่ี  1 มีนาคม 2562 ก็ตองนับมีตัวในตําแหนง ผอ.สถานศึกษา          
และนําวงเงิน 3% ไปบริหารในกลุม ผอ.สถานศึกษา 
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คําถาม คําตอบ 

6. กรณีขาราชการหรือพนักงานครูฯ 
ท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ันเม่ือ 1 ตุลาคม 
2561  ( ค ศ . 2  รั บ เ งิ น เ ดื อ น 
41,620 บาท/ คศ.3 รับเงินเดือน 
58,390 บาท) จะสไลดเงินเดือน
หรื อ ไม อย า ง ไ ร  เ พ่ื อจะ ได นํ า
เงินเดือนมาคํานวณวงเงิน 3% 
 

การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ใหไปรับเงินเดือนอีกอันดับหนึ่ง ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.ใหดําเนินการตามขอ 2 
ของกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
เงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาข้ันต่ําหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555 กลาวคือ ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สวนทองถ่ินท่ีรับเงินเดือนเต็มข้ันอยูแลว กอนการสั่งเลื่อนเงินเดือน    
รอบใหมใหออกคําสั่งใหไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับกอน  
แลวจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปแรก ซ่ึงเปนครั้งท่ีถัดจาก
ไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 
ดังนั้น  
กรณีท่ี 1 ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 อัตรา 41,620 (เต็มข้ัน) ต้ังแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ตองออกคําสั่งใหไปรับเงินเดือนของอันดับ              
คศ.3 กอนแลวจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 ใหเลื่อน
ในแทงเงินเดือนอันดับ คศ.3 
กรณีท่ี 2 ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 อัตรา 58,390 บาท (เต็มข้ัน) 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ตองออกคําสั่งใหไปรับเงินเดือนของอันดับ 
คศ.4 กอนแลวจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 ใหเลื่อน
ในแทงเงินเดือนอันดับ คศ.4 

7. การประกาศอัตรารอยละสําหรับ
การเลื่อนเงินเดือนในแตละกลุม   
หรือแตละโรงเรียน ตองเปนไป        
ใ น แนวทา ง เ ดี ย ว กั น ทุ กกลุ ม               
หรือทุกโรงเรยีน หรือไม ขอใหออก
แนวปฏิบัติ ด วย เชน  ตั วอย า ง 
ดีเดน เลื่อนรอยละ 2.80 ดีมาก 
เลื่อนรอยละ 2.50 ระดับดี เลื่อน
รอยละ 2.00 พอใช เลื่อนรอยละ 
1.50 ปรับปรุง ไมไดเลื่อน เปนตน 

การกําหนดอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน เปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ี
กําหนดใน ขอ 6 วรรคสองของมาตรฐานท่ัวไป เพ่ือใหเปนไปตามศักยภาพ    
ความเหมาะสม คะแนนประเมินท่ีไดรับ และวงเงินรอยละ 3 ของแตละแหง  
โดยตองกําหนดใชสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
แหงนั้นใชเปนเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 

8. การทําขอตกลงการปฏิบัติงาน 
8.1 ทําขอตกลงกับผู รักษาการ       
ในตําแหนง ผอ.สถานศึกษาไวแลว 
ตอมามี ผอ.ร.ร.คนใหมไดบรรจุ       
1 มีนาคม 2562 ตองทําขอตกลง
ใหมหรือไม 
 

 
8 .1 การทําขอตกลงกับผู รั กษาการในตําแหน ง ผอ.สถานศึกษา              
ถือวามีผลทางนิติกรรมแลว แตหาก ผอ.สถานศึกษา ท่ีมารับตําแหนงใหม 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562 มีความประสงคจะทําขอตกลงใหมก็ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูนั้น 
 

 

 

 



13 
 

คําถาม คําตอบ 

8.2 ผู ท่ีไดรับคําสั่ งยายหลังทํา
ขอตกลง ตองไปทําขอตกลงกับ 
ร.ร.ใหมหรือไม ขอตกลงท่ีทําไว
กอน ถูกยกเลิกโดยขอตกลงใหม
หรือไมอยางไร 
 

8.2 หลักการทําขอตกลงเปนการดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ซ่ึงความขอ 12 กําหนดใหมีการกําหนดขอตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมินซ่ึงจะทําในชวงเริ่ม
รอบการประเมิน เม่ือทําขอตกลงแลวก็ดําเนินการประเมินตามระยะเวลา
ท่ีดํารงตําแหนงในสังกัดนั้น   
กรณีท่ีมีการยายระหวางรอบ มาตรฐานท่ัวไปกําหนดใหผูบังคับบัญชาเดิม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหวงเวลาท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงในบังคับบัญชา  
แล วส งข อ มูล ใหผู บั ง คับบัญชาในสั ง กัดแห ง ใหม เ พ่ือเปนขอ มูล            
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตอไปจนครบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบนั้น ๆ   
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