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คูมือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศ ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับตําแหนง
ข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค)การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค)การบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2559 กําหนดให!ข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท!องถิ่นได!รับเงินเดือน
เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และประโยชน)ตอบแทนอื่น ตามกฎหมายวาด!วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจําตําแหนงข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนได!มีมติเห็นชอบให!กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข!าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. การเลื่อนเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปนี้ ให!ถือปฏิบัติตั้งแตครึ่งป7แรกของป7งบประมาณ
พ.ศ. 2562 สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 เป:นต!นไป โดยให!นําผลการปฏิบัติงาน
ของข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนท!องถิ่น ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ได!ดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปฉบับเดิมมาใช!ประกอบเป:นคุณสมบัติการเลื่อน
เงินเดือนในครั้งนี้
2. บัญชีเงินเดือนให!เป:นไปตามบัญชีเงินเดือนของข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท!ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ดังนี้
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ขั้นสูง
24750
34310
41620
58390
69040
76800
ขั้นต่ํา
15050
15440
16190
19860
24400
29980
อันดับ
ครูผูชวย
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.4
คศ.5
3. ให!ใช!ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนในแตละอันดับตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งมีมติเห็นชอบกําหนดชวงเงินเดือนและฐานในการคํานวณ ดังนี้
ฐานในการคํานวณ
อันดับ
ชวงเงินเดือน
ระดับ
อัตรา
60,840 – 76,800
บน
68,560
คศ.5
29,980 – 60,830
ลาง
60,830
50,330 – 69,040
บน
59,630
คศ.4
24,400 – 50,320
ลาง
50,320
40,280 – 58,390
บน
49,330
คศ.3
19,860 – 40,270
ลาง
37,200
30,210 – 41,620
บน
35,270
คศ.2
16,190 – 30,200
ลาง
30,200
24,890 – 34,310
บน
29,600
คศ.1
15,440 – 24,880
ลาง
22,780
19,910 – 24,750
บน
22,330
ครูผู!ชวย
15,050 – 19,900
ลาง
17,480
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4. เพื่อประโยชน)ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอยางเป:นธรรม ให!องค)กรปกครองสวน
ท!องถิ่นบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของเทศบาล
4.1 ให!เลื่อนในอัตราร!อยละที่แตกตางกันตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน
รวมร!อยละ 3ของอัตราเงินเดือนรวมของข!าราชการหรือพนักงานครูฯ ทั้งหมดที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม
หรือ1 กันยายน (ให!นับรวมอัตราเงินเดือนของผู!ที่ไปชวยราชการองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นหรือสวนราชการ
อื่นด!วย)
4.2 ให!เลื่อนเงินเดือนข!าราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนในแตละครั้งไมเกินร!อยละ 6
ของฐานในการคํานวณจะใช!วิธีการหารเฉลี่ยให!แตละคนได!รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่เทากันไมได!การคํานวณ
จํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ!ามีเศษไมถึงสิบบาท ให!ปLดเป:นสิบบาท
4.3 ผู!ที่ได!รับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ให!คํานวณร!อยละที่ได!เลื่อนจากฐาน
ในการคํานวณของอันดับเงินเดือนของตําแหนงและวิทยฐานะที่ดํารงอยู
4.4 การแบงกลุมเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให!แบงข!าราชการหรือพนักงานครูฯ ออกเป:น 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ข!าราชการหรือพนักงานครูฯที่รับเงินเดือนอันดับครูผู!ชวย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3
กลุมที่ 2 ข!าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5
ทั้งนี้ ในแตละกลุมให!บริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยแยกวงเงินเพื่อใช!เลื่อนเงินเดือน
ออกเป:น 2 กลุม และให!เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแตละกลุมกอน หากวงเงินเดือนของกลุมใดมีเหลือจึง
สามารถเกลี่ยไปให!กลุมอื่นได! ดังนี้
กลุมที่ 1 ครูผู!ดูแลเด็ก หัวหน!าศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู!ชวย และครู
กลุมที่ 2 ผู!อํานวยการสถานศึกษา รองผู!อํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก)
4.5 ให!ยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปNดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่
เป:นประโยชน)ตอผู!เรียนเป:นหลักประกอบกับความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ข!อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินร!อยละ 3 ที่คํานวณได! มาเป:น
ข!อมูลสําคัญประกอบการพิจารณากําหนดอัตราร!อยละในการเลื่อนเงินเดือนข!าราชการหรือพนักงานครูฯ
แตละคน
4.6 ให!องค)กรปกครองสวนท!องถิ่นประกาศอัตราร!อยละของฐานในการคํานวณที่ได!ใช!เป:น
เกณฑ)ในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต!องประกาศให!ทราบเป:นการทัว่ ไปอยางช!าที่สุดพร!อมกับการมีคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน
5. กรณีผู!ที่ไปชวยราชการองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นอื่น หรือสวนราชการอื่นให!องค)กรปกครองสวน
ท!องถิ่นหรือสวนราชการอื่นที่ข!าราชการหรือพนักงานครูฯ มาชวยราชการแจ!งผลการปฏิบัติงานในชวงที่ชวย
ราชการไปยังองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นต!นสังกัด เพื่อประกอบการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือน
6. การเลื่อนเงินเดือนแตละรอบในแตละครั้งให!เลื่อนไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับผู!
ที่ได!รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในรอบที่ผานมา การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบใหมให!ออกคําสั่งให!ได!รับ
เงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.กําหนดกอน แล!วจึงออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน
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7. การเลื่อนเงินเดือนผู!ที่ได!รับการเลื่อนหรือแตงตั้งให!ดํารงตําแหนงใหม (ย!าย) หรือ
การรับโอนในระหวางครึ่งป7ของการเลื่อนเงินเดือนให!องค)กรปกครองสวนท!องถิ่นต!นสังกัดปLจจุบันเป:นผู!ออกคําสั่ง
เลื่อนหรือแตงตั้งให!ดํารงตําแหนงใหม (ย!าย) หรือรับโอนกอน แล!วจึงดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยนําคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นหรือสวนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนด!วย
8. การแจ!งผลการเลื่อนเงินเดือนให!นายกองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นจัดให!มีการแจ!งผลการ
เลื่อนเงินเดือนให!ข!าราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนทราบเป:นข!อมูลเฉพาะเป:นรายบุคคล
9. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให!องค)กรปกครองสวนท!องถิ่นรายงานผลการดําเนินการให! ก.จ.จ.
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดเพื่อทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแตออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
2.กระบวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให!นายกองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทําหน!าที่
พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นตอนายกองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นเพื่อประกอบการ
พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนจํานวนไมน!อยกวา 3 คน ประกอบด!วย
(1) รองนายกองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นหรือหัวหน!าสวนราชการขององค)กรปกครองสวน
ท!องถิ่นที่ได!รับมอบหมาย เป:นประธานกรรมการ
(2) หัวหน!าสวนราชการหรือผู!บริหารสถานศึกษาขององค)กรปกครองสวนท!องถิ่น จํานวนไม
น!อยกวา 2 คน เป:นกรรมการ
(3) ข!าราชการหรือพนักงานสวนท!องถิ่นที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลข!าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนท!องถิ่น เป:นเลขานุการ
3. คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน
ผู!ที่จะได!รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งต!องอยูในหลักเกณฑ) ดังตอไปนี้
(1) ในครึ่งป7ที่แล!วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใช!หรือร!อยละหกสิบ
(2) ในครึ่งป7ที่แล!วมาต!องไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ) หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให!ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน!าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให!เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ตอตําแหนงหน!าที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ได!กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งป7ที่แล!วมาต!องไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งป7ที่แล!วมาต!องไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งป7ที่แล!วมาต!องได!รับการบรรจุเข!ารับราชการมาแล!วเป:นเวลาไมน!อยกวาสี่เดือน
หรือได!ปฏิบัติราชการมาแล!วเป:นเวลาไมน!อยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(6) ในครึ่งป7ที่แล!วมา สําหรับผู!ได!รับอนุญาตให!ไปศึกษา ฝSกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ ต!องมีเวลาปฏิบัติราชการไมน!อยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งป7ที่แล!วมา สําหรับผู!ได!รับอนุญาตให!ลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ต!องมีเวลาปฏิบัติราชการไมน!อยกวาสี่เดือน
(8) ในครึ่งป7ที่แล!วมาต!องไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองค)กรปกครอง
สวนท!องถิ่นกําหนดเป:นหนังสือไว!กอนแล!ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท!องที่อันเป:นที่ตั้งขององค)กร
ปกครองสวนท!องถิ่นหรือสถานศึกษา
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(9) ในครึ่งป7ที่แล!วมาต!องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวันแตไมรวมถึงวัน
ลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย) ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได!รับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาด!วยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเก!าสิบวัน
(ค) ลาปUวยซึ่งจําเป:นต!องรักษาตัวเป:นเวลานาน ไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปUวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน!าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน!าที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเข!ารับการตรวจเลือกหรือเข!ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค)การระหวางประเทศ
(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได!รับเงินเดือนระหวางลาตาม
กฎหมาย
(ฌ) ลาไปฟXYนฟูสมรรถภาพด!านอาชีพ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปUวย ที่ไมใชวันลา
ปUวย ตาม (9) (ง) ให!นับเฉพาะวันทําการ
4. การเลื่อนเงินเดือนผูที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน
ผู!ใดไมอยูในหลักเกณฑ)ที่จะเลื่อนเงินเดือนได!ตามข!อ 11 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสาย ตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ แตนายกองค)กร
ปกครองสวนท!องถิ่นพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให!โดยมีเหตุผลเป:นกรณีพิเศษ ให!นายกองค)กรปกครอง
สวนท!องถิ่นเสนอก.จ.จ ก.ท.จ หรือ ก.อบต.จังหวัด เพื่อพิจารณาให!ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป:นการเฉพาะรายได!
ในอัตราไมเกินร!อยละสองของฐานในการคํานวณเงินเดือนของผู!นั้น
5.ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน
1. คํานวณวงเงินร!อยละ 3 ที่สามารถจะใช!เลื่อนเงินเดือน โดยตรวจสอบอัตราเงินเดือนรวมของข!าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนท!องถิ่นทุกราย ณ วันที่ 1 มีนาคม (สําหรับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1)
หรือ วันที่1 กันยายน (สําหรับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2) เชน มีข!าราชการหรือพนักงานครูฯ ในสังกัดจํานวน 12 คน
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ตัวอยาง
ลําดับ ชื่อสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

อันดับ
เงินเดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นาย...........
นาง...........
นาง...........
นาย...........
นาง...........
นางสาว...........
นางสาว...........
นางสาว...........
นางสาว...........
นางสาว...........
นางสาว...........
นาย...........
เงินเดือนรวม

ผอ.สถ.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.4
คศ.1
คศ.3
คศ.4
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.4
คศ.1
คศ.1
คศ.2

รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1
รร.ท.1

อัตราเงินเดือน
60,150
23360
30,620
69,040
28,590
30,620
40,990
22,890
60,150
23,810
24,290
28,590
443,100

เงินเดือนรวมของข!าราชการหรือพนักงานครูฯ = 433,100 บาท
คํานวณวงเงินร!อยละ 3

443,100X3 = 13,293
100

2.การแบงกลุมเพื่อเลื่อนเงินเดือน
2.1 ให!แยกกลุมข!าราชการหรือพนักงานครูฯ ตามอันดับเงินเดือนที่ได!รับเป:น 2 กลุม คือ
กลุมที่ 1 คือ อันดับครูผู!ชวย คศ.1 คศ.2 และ คศ. 3
กลุมที่ 2 คือ อันดับ คศ. 4 และ คศ. 5
2.2 คํานวณวงเงินร!อยละ 3 ของกลุมตามข!อ 2.1เพื่อพิจารณาเกลี่ยวงเงินในกรณีที่วงเงินอีก
กลุมหนึ่งไมเพียงพอ
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ตัวอยางการคํานวณวงเงินรอยละ 3 ตารางที่ 1
กลุมตําแหนง/อันดับเงินเดือน

จํานวน

อัตราเงินเดือน
ณ 1 มีนาคม

วงเงิน
รอยละ 3

ครูผดู! ูแลเด็ก/ครู
ครูผูชวย, คศ.
ผู!ชวย/ครู
1-3

9

253,760.00

7,612.80

2

129,190.00

3,875.70

1

60,150.00

1,804.50

12

443,100.00

13,293.00

ครู
คศ.4-5

ผอ./รอง ผอ./ศน.

รวม

3.กําหนดอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเป=นเกณฑในการคํานวณ
ให!องค)กรปกครองสวนท!องถิ่นพิจารณากําหนด “ร!อยละ” ที่จะใช!ในการเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคลตามชวงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต!องคํานึงถึงรายละเอียดดังนี้
(1) ระดับผลการประเมิน
(2) ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับเลื่อนเงินเดือนในแตละอันดับ
(3) วงเงินร!อยละ 3 ที่สามารถใช!ในการเลื่อนเงินเดือน (ตัวอยางมีวงเงิน
13,293.00บาท)
ตัวอยางตารางที่ 2ใชประกอบตัวอยางเพื่อแสดงที่มาของการคํานวณเพื่อใหเขาใจงายขึ้นเทานั้น
ชวงคะแนนประเมิน

ระดับการประเมิน

รอยละที่ไดเลื่อน

xx- xx
96

100

ดีเดน

6

93

95.99

ดีเดน

5

90
85
80
75
70
65
60
0

92.99
89.99
84.99
79.99
74.99
69.99
64.99
59.99

ดีเดน
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช!
พอใช!
ปรับปรุง

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0
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4. พิจารณาคํานวณอัตรารอยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
ให!คํานวณอัตราร!อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลตามผลคะแนนประเมินโดยนําข!อมูล
อัตราเงินเดือน ฐานในการคํานวณและผลคะแนนประเมินรายบุคคลมาวิเคราะห) ตามที่ได!กําหนดอัตราร!อยละ
ของฐานในการคํานวณที่ใช!เป:นเกณฑ)ในการคํานวณตาม ข!อ 3
เพื่อให!ผู!รับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือนสามารถปฏิบัติงานได!รวดเร็วและถูกต!องตามหลักการที่
กําหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ จึงได!จัดทําสูตรการคํานวณเป:นไฟล) Microsoft excels ชื่อตัวอยางไฟล)คํานวณ
เลื่อนเงินเดือนครู เพื่อให! อปท.นําไปปรับใช!ได!ตามความเหมาะสม โดยให!กรอกรายละเอียดรายบุคคลตาม
ตารางให!ครบถ!วน เมื่อข!อมูลครบถ!วนแล!วสูตรจะแสดงผล ฐานในการคํานวณ ร!อยละ เม็ดเงินที่ใช!เลื่อน
จํานวนเงินที่ปLดเป:นฐานสิบและผลรวมที่แสดงตัวเลขให!ตรวจสอบได!วามีการเลื่อนเงินเดือนเกินวงเงินร!อยละ 3
หรือไม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลําดับ
ฐานใน
อัตรา
คะแนน
อันดับ
การ
ระดับของผล รอยละ
เม็ดเงินที่
เงินเดือน ประเมิน
ตําแหนง เงินเดือน
คํานวณ การประเมิน ที่ไดรับ
ไดเลื่อน
1
60,150 80.00 59,630 ดีมาก(80)
3.00
1788.90
ผอ.สถ. คศ.4
2
23360 88.00 22,780 ดีมาก(88)
ครู
คศ.1
3.50
797.30
3
30,620 82.00 37,200 ดีมาก(82)
3.00
1116.00
ครู
คศ.3
4
69,040 79.00 59,630 ดี(79)
ครู
คศ.4
2.50
1490.75
5
28,590 79.00 30,200 ดี(79)
ครู
คศ.2
2.50
755.00
6
30,620 84.00 37,200 ดีมาก(84)
ครู
คศ.3
3.00
1116.00
7
40,990 75.00 35,270 ดี(75)
ครู
คศ.2
2.50
881.75
8
22,890 88.00 22,780 ดีมาก(88)
ครู
คศ.1
3.50
797.30
9
60,150 82.00 59,630 ดีมาก(82)
ครู
คศ.4
3.00
1788.90
10 ครู
23,810 85.00 22,780 ดีมาก(85)
คศ.1
3.50
797.30
11 ครู
24,290 84.00 22,780 ดีมาก(84)
คศ.1
3.00
683.40
12 ครู
28,590 86.00 30,200 ดีมาก(86)
คศ.2
3.50
1057.00
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดอัตราร!อยละของฐานในการคํานวณที่ใช!เป:นเกณฑ)ในการคํานวณตามตารางที่ 2
ของข!อ 3 ใน ชีทที่ 3 ชื่อ “เกณฑ)การให!เปอร)เซ็น” ทั้งนี้ การกําหนดชวงคะแนน และอัตราร!อยละที่จะได!
ขึ้นอยูกับ วงเงิน จํานวนคน และผลคะแนน กรณีตัวอยางกําหนดให!ผู!มีผลคะแนนประเมิน 96 – 100 ได!
เลื่อนเงินเดือนร!อยละ 6

8
2. กรอกข!อมูลรายละเอียดรายบุคคลในชีทที่ 1 ของไฟล) ชื่อ “ผลการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1”
ให!กรอกข!อมูลลําดับ ตําแหนง อันดับเงินเดือน และอัตราเงินเดือนปLจจุบัน ตามตารางชองหมายเลข 1 - 4
ให!ครบถ!วน (สําหรับตารางชองหมายเลข 3 ให!พิมพ) “ คศ จุด” แล!วตามด!วยตัวเลข ดังนี้ “คศ.2” ) เมื่อกรอก
ข!อมูลครบทั้ง 3 รายการแล!วสูตรจะแสดงตัวเลข “ฐานในการคํานวณ” ในตารางชองหมายเลข 6
3. กรอกคะแนนการประเมินในตารางชองหมายเลข 5 เมื่อกรอกแล!วสูตรจะแสดงผลระดับ
ของผลการประเมินตามตารางชองหมายเลข 7 และแสดงผลร!อยละที่จะได!เลื่อนเงินเดือนตามที่กําหนดในข!อ
3 พร!อมทั้งคํานวณเม็ดเงินตามร!อยละของฐานการคํานวณและตัวเลขเม็ดเงินที่ปLดเป:นฐานสิบแล!ว
กรณีผู!ใดมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับสูตรจะแสดงตัวเลขเงินคาตอบแทนพิเศษที่ต!องเบิกจาย
ให!ด!วยตามตารางตัวอยางการคํานวณอัตราร!อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลแนบท!าย
4. ตรวจสอบการใช!วงเงิน
เมื่อกรอกข!อมูลในตารางการคํานวณอัตราร!อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ครบถ!วน
ถูกต!องแล!วผลรวมของจํานวนเงินที่ใช!เลื่อนจะแสดงในตารางแรกของชีทที่ 1 ผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
วงเงิน
คาตอบแทน
คงเหลือ
พิเศษ
(บาท)

ตําแหนง/อันดับเงินเดือน
ครูผู!ชวย,
คศ.1-3

ครูผดูู แลเด็ก/
ครูผูชวย/ครู

9

253,760.00 7,612.80

7,780.00

251.75

-418.95

2

129,190.00 3,875.70

3,290.00

0.00

585.70

คศ.4-5

ครู
ผอ./รอง
ผอ./ศน.

1

60,150.00

1,790.00

0.00

14.50

12

443,100.00 13,293.00 12,860.00

251.75

181.25

รวม

วงเงิน
รอยละ 3

เงินที่ใช
ในการเลื่อน
เงินเดือน

อัตราเงินเดือน
จํานวน
ณ 1 มีนาคม

1,804.50

จากตารางแสดงผลรวมของจํานวนเงินที่ใช!เลื่อนทั้งหมดไมเกินวงเงินร!อยละ 3
กลุมผู!ได!รับเงินเดือนอันดับ ครูผู!ชวย คศ.1 – 3 ใช!เกินวงเงิน จํานวน 418.95 บาท
กลุมผู!ได!รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 และ ผอ. มีวงเงินคงเหลือ
กรณีนี้สามารถเกลี่ยให!กับกลุมที่มีวงเงินไมเพียงพอได!
การเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินให!อยูในวงเงินร!อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของ
ข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีเงินเหลือไมสามารถนํามาใช!
ในรอบการประเมินตอไปได!
***********************************

คําถามเกี่ยวกับการใชบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนแบบรอยละ
คําถาม

คําตอบ
1. กรณีเลื่อนและแตงตั้งให!ดํารง มาตรฐานทั่วไปของ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดให!ข!าราชการหรือพนักงานครู
ตําแหนงหรือได!รับวิทยฐานะสูงขึ้น และบุคลากรทางการศึกษาท!องถิ่นได!รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจํา
ตําแหนง และเงินประโยชน)ตอบแทนอื่นตามกฎหมายวาด!วยเงินเดือน เงินวิทย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ฐานะ เงินประจําตําแหนงข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตามบัญชี
เป:นต!นมา เชน ครูผู!ชวย ได!รับ
แนบท!าย พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงข!าราชการครูและ
แตงตั้งเป:น ครู, ครู คศ.1 ได!เลื่อน บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที๓)พ.ศ. ๒๕๕๘ ) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
อันดับเงินเดือนเป:น คศ.2 การให!
2561 บัญชีชั่วคราวแบบที่มีขั้นเงินเดือนสิ้นผล และให!ใช!บัญชีแนบท!าย
ได!รับเงินเดือนจะปฏิบัติอยางไร
ที่มีเพียงเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของแตละอันดับเทานั้น จึงไมมีขั้นเงินเดือนให!
เทียบ ดังนั้น การสั่งให!ข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสวนท!องถิ่นที่ได!เลื่อนและแตงตั้งให!ดํารงตําแหนงหรือได!รับวิทย
ฐานะสูงขึ้น ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงต!องสั่งให!ได!รับเงินเดือน
ในอัตราเงินเดือนเทาเดิม แตเปลี่ยนตําแหนงและอันดับเงินเดือนเทานั้น
เชน ครู คศ.1รับเงินเดือนอัตรา 24,290 บาท แตงตั้งเป:น ครู รับ
เงินเดือนอันดับ คศ.2 จะได!รับเงินเดือนอัตรา 24,290 บาท เทาเดิม
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
0809.4/ว 30 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562)
2. ผลการประเมินอยูในกลุมดีเดน
แตการเลื่อนเงินเดือน ได!เลื่อนร!อย
ละอยูในกลุมดีมากเนื่องจาก เงิน
ไมพอ วิธีแก!ปLญหาทําอยางไร

โดยหลักการที่ถูกต!อง ต!องกําหนดชวงคะแนนและร!อยละที่จะได!รับไว!
กรณีที่ได!รับคะแนนในระดับเดียวกัน ชวงคาคะแนนกลุมระดับเดียวกัน
ควรได!รับร!อยละตามอัตราที่กําหนด โดยพิจารณารวมกับวงเงินร!อยละ 3
กรณีนี้ควรตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต!อง

3.กรณีครูรักษาการ ผอ.ร.ร. ต!อง
คิดในกลุมใดและใช!แบบประเมิน
แบบใด แบบสายผู!สอน หรือสาย
ผู!บริหารการศึกษา

ต!องคิดในกลุมตําแหนงที่ผู!นั้นครองอยูจริง เพราะอัตราเงินเดือนเป:น
อัตราของตําแหนงนั้น การได!รับแตงตั้งให!รักษาการฯ เป:นงานอื่นที่ได!รับ
มอบหมายไมมีผลเป:นการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือสถานะของผู!ดํารง
ตําแหนง

4. กรณีครูที่มีระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
ไมน!อยกวา 4 เดือน และเสียชีวติ
กอนวันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. ให!
เลื่อนเงินเดือนได!นั้น จะให!ใช!เม็ด
เงินมาจากสวนใดในการเลื่อน
เนื่องจาก ณ วันที่ 1 มี.ค. / 1 ก.ย.
ไมได!นับตัวและไมมีฐานเงินเดือน

ให!นายกองค)กรปกครองสวนท!องถิ่นสั่งเลื่อนเงินเดือนให!ผู!นั้นเพื่อ
ประโยชน)ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยให!มีผลในวันที่ผู!นั้นถึง
แกความตาย ตามข!อ 19 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค)การบริหารสวน
จังหวัดเทศบาล และองค)การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562
กรณีนี้ไมคํานึงถึงเม็ดเงินที่จะใชเลื่อนเงินเดือนเพราะเป*นไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานทั่วไปนี้

5. การนับมีตัว 1 มี.ค. 62 เนื่องจาก ให!ยึดคําสั่งแตงตั้งเป:นหลัก หากแตงตั้งให!ดํารงตําแหนง ผอ.สถานศึกษา
จะมีการแตงตั้งให!ผู!ผานการคัดเลือก วันที่ 1 มีนาคม 2562 ก็ต!องนับมีตัวในตําแหนง ผอ.สถานศึกษา และนํา
ดํารงตําแหนง ผอ.ร.ร.ในวันที่ 1
วงเงิน 3% ไปบริหารในกลุม ผอ.สถานศึกษา
มี.ค. 2562 หากมีครูสอบ ผอ.ร.ร.
ได! การนับมีตัวให!นับในกลุม
ตําแหนง ผอ.ร.ร. เลย (แม!ยังไมได!สง
ตัว) ใชหรือไม
6.กรณีข!าราชการหรือพนักงานครูฯ
ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นเมื่อ 1 ตุลาคม
2561 (คศ.2 รับเงินเดือน
41,620 บาท/ คศ.3 รับเงินเดือน
58,390 บาท) จะสไลด)เงินเดือน
หรือไมอยางไร เพื่อจะได!นํา
เงินเดือนมาคํานวณวงเงิน 3%

การสั่งเลื่อนเงินเดือนข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให!ไปรับเงินเดือนอีกอันดับหนึ่งก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.ให!ดําเนินการตาม
ข!อ 2 ของกฎ ก.ค.ศ. วาด!วยการให!ข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได!รับเงินเดือนสูงกวาหรือต่ํากวาขั้นต่ําหรือสูงกวาขั้นสูงของอันดับ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2555 กลาวคือ ข!าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสวนท!องถิ่นที่รับเงินเดือนเต็มขั้นอยูแล!ว กอนการสั่งเลื่อน
เงินเดือนรอบใหมให!ออกคําสั่งให!ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีก
หนึ่งอันดับกอน แล!วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในครั้งที่หนึ่งครึ่งป7แรก
ซึ่งเป:นครั้งที่ถัดจากได!รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม
ดังนั้น
กรณีที่ 1 ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 อัตรา 41,620 (เต็มขั้น)ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ต!องออกคําสั่งให!ไปรับเงินเดือนของอันดับ
คศ.3 กอนแล!วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 ให!เลื่อน
ในแทงเงินเดือนอันดับ คศ.3
กรณีที่ 2 ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 อัตรา 58,390 บาท (เต็มขั้น)
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ต!องออกคําสั่งให!ไปรับเงินเดือนของอันดับ
คศ.4 กอนแล!วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 ให!เลื่อน
ในแทงเงินเดือนอันดับ คศ.4

7.การประกาศอัตราร!อยละสําหรับ
การเลื่อนเงินเดือนในแตละกลุม หรือ
แตละโรงเรียน ต!องเป:นไปในแนวทาง
เดียวกันทุกกลุมหรือทุกโรงเรียน
หรือไม ขอให!ออกแนวปฏิบัติด!วย
เชน ตัวอยาง ดีเดน เลื่อนร!อยละ
2.80 ดีมาก เลื่อนร!อยละ 2.50
ระดับดี เลื่อนร!อยละ 2.00 พอใช!
เลื่อนร!อยละ 1.50 ปรับปรุง ไมได!
เลื่อน เป:นต!น

การกําหนดอัตราร!อยละของฐานในการคํานวณที่ใช!เป:นเกณฑ)ในการ
คํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน เป:นหน!าที่ขององค)กรปกครองสวนท!องถิ่น
ตามที่กําหนดใน ข!อ 6 วรรคสองของมาตรฐานทั่วไป เพื่อให!เป:นไปตาม
ศักยภาพ ความเหมาะสม คะแนนประเมินที่ได!รับ และวงเงินร!อยละ 3
ของแตละแหง โดยต!องกําหนดใช!สถานศึกษาในสังกัดองค)กรปกครอง
สวนท!องถิ่นแหงนั้นใช!เป:นเกณฑ)มาตรฐานเดียวกัน

8. การทําข!อตกลงการปฏิบัติงาน
8.1 ทําข!อตกลงกับผู!รักษาการใน
ตําแหนง ผอ.สถานศึกษาไว!แล!ว
ตอมามี ผอ.ร.ร.คนใหมได!บรรจุ 1
มีนาคม 2562 ต!องทําข!อตกลง
ใหมหรือไม
8.2 ผู!ที่ได!รับคําสั่งย!ายหลังทํา
ข!อตกลง ต!องไปทําข!อตกลงกับ
ร.ร.ใหมหรือไม ข!อตกลงที่ทําไว!
กอน ถูกยกเลิกโดยข!อตกลงใหม
หรือไมอยางไร

8.1 การทําข!อตกลงกับผู!รักษาการในตําแหนง ผอ.สถานศึกษา ถือวามีผล
ทางนิติกรรมแล!ว แตหาก ผอ.สถานศึกษา ที่มารับตําแหนงใหม ณ วันที่
1 มีนาคม 2562 มีความประสงค)จะทําข!อตกลงใหมก็ให!อยูในดุลยพินิจ
ของผู!นั้น
8.2 หลักการทําข!อตกลงเป:นการดําเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
ความข!อ 12 กําหนดใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูรับการประเมินซึ่งจะทําในชวงเริ่ม
รอบการประเมิน เมื่อทําขอตกลงแลวก็ดําเนินการประเมินตาม
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในสังกัดนั้น
กรณีที่มีการย!ายระหวางรอบ มาตรฐานทั่วไปกําหนดให!ผู!บังคับบัญชาเดิม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามห!วงเวลาที่ผู!นั้นดํารงตําแหนงในบังคับ
บัญชา แล!วสงข!อมูลให!ผู!บังคับบัญชาในสังกัดแหงใหมเพื่อเป:นข!อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตอไปจนครบ
ระยะเวลา 6 เดือนของรอบนั้นๆ

