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คู�มือการเล่ือนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศ ก.จ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหน�งข าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาองค)การบริหารส�วนจังหวัด พ.ศ. 2559 กําหนดให ข าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา องค)การบริหารส�วนจังหวัด ได รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหน�ง และประโยชน)
ตอบแทนอื่น ตามกฎหมายว�าด วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน�งข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. บัญชีเงินเดือนให เป4นไปตามบัญชีเงินเดือนของข าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน�ง 
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง 24,750 34,310 41,620 58,390 69,040 76,800 
ข้ันตํ่า 15,050 15,440 16,190 19,860 24,400 29,980 
อันดับ ครูผู�ช�วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

2. ให ใช ฐานในการคํานวณและช�วงเงินเดือนในแต�ละอันดับตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.           
ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งมีมติเห็นชอบกําหนดช�วงเงินเดือนและฐาน   
ในการคํานวณ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ช�วงเงินเดือน 
ฐานในการคํานวณ 

ระดับ อัตรา 

คศ.5 
60,840 - 76,860 บน 68,560 
29,980 - 60,830 ล�าง 60,830 

คศ.4 
50,330 - 69,040 บน 59,630 
24,400 - 50,320 ล�าง 50,320 

คศ.3 
40,280 - 58,390 บน 49,330 
19,860 - 40,270 ล�าง 37,200 

คศ.2 
30,210 - 41,620 บน 35,270 
16,190 - 30,200 ล�าง 30,200 

คศ.1 
24,890 - 34,310 บน 29,600 
15,440 - 24,880 ล�าง 22,780 

ครูผู ช�วย 
19,910 - 24,750 บน 22,330 
15,050 - 19,900 ล�าง 17,480 
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3. เพ่ือประโยชน)ในการจัดสรรวงเงนิงบประมาณอย�างเป4นธรรม ให องค)กรปกครองส�วนท องถ่ินบริหาร
วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมขององค)กรปกครองส�วนท องถ่ิน 

3.1 ให เลื่อนในอัตราร อยละที่แตกต�างกันตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงิน
รวมร อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมของข าราชการครูทั้งหมดที่มีตัวอยู�จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ           
1 กันยายน (ให นับรวมอัตราเงินเดือนของผู ที่ไปช�วยราชการองค)กรปกครองส�วนท องถ่ินหรือส�วนราชการ     
อื่นด วย) 

3.2 ให เลื่อนเงินเดือนข าราชการครู แต�ละคนในแต�ละครั้งไม�เกินร อยละ 6 ของฐานในการคํานวณ 
จะใช วิธีการหารเฉลี่ยให แต�ละคนได รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่เท�ากันไม�ได  การคํานวณจํานวนเงินเดือน
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนมีเศษไม�ถึงสิบบาท ให ปJดเป4นสิบบาท 

3.3 ผู ที่ได รับเงินเดือนสงูกว�าข้ันสูงของอันดับเงินเดือน ให คํานวณร อยละที่ได เลื่อนจากฐานในการ
คํานวณของอันดับเงินเดือนของตําแหน�งและวิทยฐานะที่ดํารงอยู� 

3.4 การแบ�งกลุ�มหรือเลื่อนเงินเดือน ให แบ�งข าราชการครู ออกเป4น 2 กลุ�ม ดังน้ี 
 กลุ�มที่ 1 ข าราชการครู ที่รับเงินเดือนอันดับครูผู ช�วย, ค.ศ.1, ค.ศ.2 และ ค.ศ.3 
 กลุ�มที่ 2 ข าราชการครู ที่รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.4 และ ค.ศ.5 
 ทั้งน้ี ในแต�ละกลุ�มให บริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยแยกวงเงินเพ่ือใช เลื่อนเงินเดือน

ออกเป4น 2 กลุ�ม และให เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต�ละกลุ�มก�อน หากวงเงินเดือนของกลุ�มใดมีเหลือจึง
สามารถเกลี่ยไปให กลุ�มอื่นได  ดังน้ี 

 กลุ�มที่ 1 ครูผู ดูแลเด็ก หัวหน าศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู ช�วย และครู 
 กลุ�มที่ 2 ผู อํานวยการสถานศึกษา รองผู อํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก) 
3.5 ให ยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปLดเผย โปร�งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป4น

ประโยชน)ต�อผู เรียนเป4นหลกั ประกอบกับความประพฤติในการรกัษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ข อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินร อยละ 3 ที่
คํานวณได  มาเป4นข อมูลสําคัญประกอบการพิจารณากําหนดอัตราร อยละในการเลื่อนเงินเดือนข าราชการครู
และละคน 

3.6 ให องค)การบริหารส�วนจังหวัดประกาศร อยละของฐานในการคํานวณที่ได ใช เป4นเกณฑ)        
ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต องประกาศให ทราบเป4นการทั่วไปอย�างช าที่สุดพร อมกับการมีคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

4. กรณีผู ที่ไปช�วยราชการองค)กรปกครองส�วนท องถ่ินอื่น หรือส�วนราชการอื่น ให องค)กรปกครอง 
ส�วนท องถ่ินหรือส�วนราชอื่นที่ข าราชการครู มาช�วยราชการแจ งผลการปฏิบัติงานในช�วงที่ช�วยราชการไปยัง
องค)กรปกครองส�วนท องถ่ินต นสังกัด เพ่ือประกอบการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

5. การเลื่อนเงินเดือนแต�ละรอบในแต�ละครั้งให เลื่อนไม�เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือน สําหรับผู ที่ได รับ
เงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับในรอบที่ผ�านมา การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบใหม�ให ออกคําสั่งให ได รับ
เงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของอันดับในรอบที่ผ�านมา การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบใหม�ให ออกคําสั่งให ได รับ
เงินเดือนสูงกว�าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนตามที่ ก.จ. กําหนดก�อน แล วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

6. การเลื่อนเงินเดือนผู ที่ได รับการเลื่อนหรือแต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งใหม� (ย าย) หรือการรับโอนใน
ระหว�างครึ่งปOของการเลื่อนเงินเดือน ให องค)กรปกครองส�วนท องถ่ินต นสังกัดปJจจุบันเป4นผู ออกคําสั่งเลื่อนหรือ
แต�งต้ังให ดํารงตําแหน�งใหม� (ย าย) หรือรับโอนก�อน แล วจึงดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยนําคะแนน       
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การประเมินผลการปฏิบัติงานจากองค)กรปกครองส�วนท องถ่ินหรือส�วนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนด วย 

7. การแจ งผลการเลื่อนเงินเดือน ให นายกองค)การบริหารส�วนจังหวัดจัดให มีการแจ งผลการเลื่อน
เงินเดือนให ข าราชการครู แต�ละคนทราบเป4นข อมูลเฉพาะเป4นรายบุคคล 

8. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน ให องค)การบริหารส�วนจังหวัดรายงานผลการดําเนินการให  ก.จ.จ. 
เพ่ือทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแต�ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 
2. กระบวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ให นายกองค)การบริหารส�วนจังหวัด แต�ต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ทําหน าที่พิจารณา
และรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นชอบต�อนายกองค)การบริหารส�วนจังหวัดเพ่ือประกอบการพิจารณา
สั่งเลื่อนเงินเดือน จํานวนไม�น อยกว�า 3 คน ประกอบด วย 

1) รองนายกองค)การบริหารส�วนจั งหวัดหรือหัวหน าส�วนราชการที่ ได รับมอบหมาย เป4น        
ประธานกรรมการ 

2) หัวหน าส�วนราชการหรือผู บริหารสถานศึกษาขององค)การบริหารส�วนจังหวัด จํานวนไม�น อยกว�า    
2 คน เป4นกรรมการ 

3) ข าราชการองค)การบริหารส�วนจงัหวัดที่รับผิดชอบงานบรหิารงานบุคคล ข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค)การบริหารส�วนจังหวัด เป4นเลขานุการ 
 
3. คุณสมบัติของผู�ท่ีได�รับการเลื่อนเงินเดือน 
  ผู ที่จะได รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต�ละครั้งต องอยู�ในหลักเกณฑ) ดังต�อไปน้ี 

(1) ในครึ่งปOที่แล วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าระดับพอใช หรือร อยละหกสิบ 
(2)  ในครึ่งปOที่แล วมาต องไม�ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว�าโทษภาคทัณฑ) หรือไม�ถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญาให ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน าที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิต�อ
ตําแหน�งหน าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช�ความผิดที่ได กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3)  ในครึ่งปOที่แล วมาต องไม�ถูกสั่งพักราชการเกินกว�าสองเดือน 
(4)  ในครึ่งปOที่แล วมาต องไม�ขาดราชการโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
(5)  ในครึ่งปOที่แล วมาต องได รับการบรรจุเข ารับราชการมาแล วเป4นเวลาไม�น อยกว�าสี่เดือนหรือได 

ปฏิบัติราชการมาแล วเป4นเวลาไม�น อยกว�าสี่เดือนก�อนถึงแก�ความตาย 
(6)  ในครึ่งปOที่แล วมา สําหรับผู ได รับอนุญาตให ไปศึกษา ฝRกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยใน

ประเทศหรือต�างประเทศ ต องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น อยกว�าสี่เดือน 
(7)  ในครึ่งปOที่แล วมา สําหรับผู ได รับอนุญาตให ลาติดตามคู�สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน

ต�างประเทศ ต องมีเวลาปฏิบัติราชการไม�น อยกว�าสี่เดือน 
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(8)  ในครึ่งปOที่แล วมาต องไม�ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองค)การบริหารส�วนจังหวัด
กําหนดเป4นหนังสือไว ก�อนแล ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท องที่อันเป4นที่ต้ังขององค)การบริหารส�วน
จังหวัดหรือสถานศึกษา 

(9)  ในครึ่งปOที่แล วมาต องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม�เกินย่ีสิบสามวันแต�ไม�รวมถึงวันลาตาม 
(6) หรือ (7) และวันลา ดังต�อไปน้ี 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย) ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่
มีสิทธิได รับเงินเดือนระหว�างลาตามกฎหมายว�าด วยการจ�ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม�เกินเก าสิบวัน 
(ค) ลาปTวยซึ่งจําเป4นต องรกัษาตัวเป4นเวลานาน ไม�ว�าคราวเดียวกันหรือหลายคราวรวมกันไม�เกินหก

สิบวันทําการ 
(ง) ลาปTวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ

จากการปฏิบัติราชการตามหน าที่ 
(จ) ลาพักผ�อน 
(ฉ) ลาเข ารับการตรวจเลือกหรือเข ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค)การระหว�างประเทศ 
(ซ) ลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได รับเงินเดือนระหว�างลาตามกฎหมาย 
(ฌ) ลาไปฟWXนฟูสมรรถภาพด านอาชีพ 
การนับจํานวนวันลาไม�เกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจส�วนตัวและวันลาปTวย ที่ไม�ใช�วันลาปTวยตาม 

(9) (ง) ให นับเฉพาะวันทําการ 
 
4. การเลื่อนเงินเดือนผู�ท่ีไม�อยู�ในหลักเกณฑ4ท่ีจะได�รับการเลื่อนเงินเดือน 

ผู ใดไม�อยู�ในหลักเกณฑ)ที่จะเลื่อนเงินเดือนได ตามข อ 11 เน่ืองจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะ     
เวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสาย ตามที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปน้ี แต�นายกองค)การบริหาร
ส�วนจังหวัด พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให โดยมีเหตุผลเป4นกรณีพิเศษ ให นายกองค)การบริหาร       
ส�วนจังหวัด เสนอ ก.จ.จ. เพ่ือพิจารณาให ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป4นการเฉพาะรายได ในอัตราไม�เกิน
ร อยละสองของฐานในการคํานวณเงินเดือนของผู น้ัน 
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5. ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือน 
1. คํานวณวงเงินร อยละ 3 ที่สามารถจะใช เลื่อนเงินเดือน โดยตรวจสอบอัตราเงินเดือนรวมของ

ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค)การบริหารส�วนจังหวัด ทุกราย ณ วันที่ 1 มีนาคม  (สําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1) หรือ วันที่ 1 กันยายน (สําหรับการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2) เช�น มีข าราชการครู ใน
สังกัด จํานวน 12 คน 

ตัวอย�าง 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง 
อันดับ 

เงินเดือน 
อัตราเงินเดือน 

1 โรงเรียนหรเทพฯ นางสาว.... ผอ.สถานศึกษา คศ.4 60,150 
2 โรงเรียนหรเทพฯ นาง….. รองผอ.สถ. คศ.3 30,620 
3 โรงเรียนหรเทพฯ นาย... ครู คศ.1 23,360 
4 โรงเรียนหรเทพฯ นางสาว.... ครู คศ.3 30,620 
5 โรงเรียนหรเทพฯ นาย.... ครู คศ.4 69,040 
6 โรงเรียนหรเทพฯ นางสาว... ครู คศ.2 28,590 
7 โรงเรียนหรเทพฯ นางสาว... ครู คศ.2 40,990 
8 โรงเรียนหรเทพฯ นางสาว... ครู คศ.1 22,890 
9 โรงเรียนหรเทพฯ นางสาว.... ครู คศ.4 60,150 

10 โรงเรียนหรเทพฯ นาย.... ครู คศ.1 23,810 
11 โรงเรียนหรเทพฯ นาย.... ครู คศ.1 24,290 
12 โรงเรียนหรเทพฯ นาย.... ครู คศ.2 28,590 

เงินเดือนรวม 443,100 
 
 
 
 
 

2. การแบ�งกลุ�มเพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
2.1 ให แยกกลุ�มข าราชการครู ตามอันดับเงินเดือนที่ได รับเป4น 2 กลุ�ม คือ 
กลุ�มที่ 1 คือ อันดับ ครูผู ช�วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
กลุ�มที่ 2 คือ อันดับ คศ.4 และ คศ.5 

 
 
 
 
 
 
 

 

เงินเดือนรวมของข าราชการครู = 443,100 บาท 
คํานวณวงเงินร อยละ 3      (443,100 × 3) ÷ 100 =  13,293        
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2.2 คํานวณวงเงินเดือนร อยละ 3 ของกลุ�มตามข อ 2.1 เพ่ือพิจารณาเกลี่ยวงเงินในกรณีที่วงเงิน
อีกกลุ�มหน่ึงไม�เพียงพอ 
 ตัวอย�างการคํานวณวงเงินร อยละ 3 ตารางที่ 1 

กลุ�มตําแหน�ง/อันดับเงินเดือน จํานวน 
อัตราเงินเดือน 
ณ 1 มีนาคม 

วงเงิน 
ร�อยละ 3 

ครูผู ช�วย, คศ.1-3 
ครูผู ดูแลเด็ก/ครูผู ช�วย/ครู 9 253,760.00 7,612.80 
ผอ./ รอง ผอ./ศน. 0 0 0 

คศ.4-5 
ครู 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. กําหนดอัตราร อยละของฐานในการคํานวณที่ใช เป4นเกณฑ)ในการคํานวณ 
 ให องค)กรปกครองส�วนท องถ่ินพิจารณากําหนด “ร อยละ” ที่จะใช ในการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

ตามช�วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยต องคํานึงถึงรายละเอียด ดังน้ี 
(1) ระดับผลการประเมิน 
(2) ฐานในการคํานวณและช�วงเงินเดือนสําหรับเลื่อนเงินเดือนในแต�ละอันดับ 
(3) วงเงินร อยละ 3 ที่สามารถใช ในการเลื่อนเงินเดือน (ตัวอย�างมีวงเงิน 13,293.00 บาท) 

 
 ตัวอย�าง ตารางที่ 2 ใช�ประกอบตัวอย�างเพ่ือแสดงที่มาของการคํานวณเพ่ือให�เข�าใจง�ายข้ึนเท�าน้ัน 

 

ช�วงคะแนนประเมิน 
ระดับการประเมิน ร�อยละท่ีได�เลื่อน 

XX - XX 
96 100 ดีเด�น 6 
93 95.99 ดีเด�น 5 
90 92.99 ดีเด�น 4 
85 89.99 ดีมาก 3.5 
80 84.88 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 ปรับปรงุ 0 
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4. พิจารณาคํานวณอัตราร อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 ให คํานวณอัตราร อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลตามผลคะแนนประเมิน โดยนําข อมูลอัตรา
เงินเดือน ฐานในการคํานวณและผลคะแนนประเมินรายบุคคลมาวิเคราะห) ตามที่ได กําหนดอัตราร อยละ    
ของฐานในการคํานวณที่ใช เป4นเกณฑ)ในการคํานวณตาม ข อ 3 
 เพ่ือให ผู รับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือนสามารถปฏิบัติงานได รวดเร็วและถูกต องตามหลักการ        
ที่กําหนดในมาตรฐานทั่วไปน้ี จึงได จัดทําสูตรการคํานวณเป4นไฟล) Microsoft excels ช่ือตัวอย�างไฟล)คํานวณ
เลื่อนเงินเดือนครู เพ่ือให องค)การบริหารส�วนจังหวัดนําไปปรับใช ได ตามความเหมาะสม โดยให กรอก
รายละเอียดรายบุคคลตามตารางให ครบถ วน เมื่อข อมูลครบถ วนแล วสูตรจะแสดงผล ฐานในการคํานวณ    
ร อยละ เม็ดเงินที่ใช เลื่อน จํานวนเงินที่ปJดเป4นฐานสิบและผลรวมที่แสดงตัวเลขให ตรวจสอบได ว�ามีการเลื่อน
เงินเดือนเกินวงเงินร อยละ 3 หรือไม� 
     1         2              3            4            5             6                7             8              9 

ลําดับ ตําแหน�ง 
อันดับ 

เงินเดือน 
อัตรา 

เงินเดือน 
คะแนน 
ประเมิน 

ฐาน 
ในการ
คํานวณ 

ระดับของผล
การประเมิน 

ร�อยละ 
ท่ีได�รับ 

เม็ดเงินท่ีได�
เลื่อน 

1 ผอ.สถ. คศ.4 60,150 80.00 59,630 ดีมาก (80) 3.00 1,788.90 
2 รอง ผอ.สถ. คศ.1 30,620 84.00 22,780 ดีมาก (84) 3.00 683.40 
3 ครู คศ.3 23,360 82.00 37,200 ดีมาก (82) 3.00 1,116.00 
4 ครู คศ.4 30,620 79.00 59,630 ดี (79) 2.50 1,490.75 
5 ครู คศ.2 69,040 79.00 30,200 ดี (79) 2.50 755.00 
6 ครู คศ.3 28,590 79.00 37,200 ดี (79) 2.50 930.00 
7 ครู คศ.2 40,990 75.00 35,270 ดี (75) 2.50 881.75 
8 ครู คศ.1 22,890 83.00 22,780 ดีมาก (83) 3.00 683.40 
9 ครู คศ.4 60,150 82.00 59,630 ดีมาก (82) 3.00 1788.90 

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

 
ข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1. กําหนดอัตราร อยละของฐานในการคํานวณที่ใช เป4นเกณฑ)ในการคํานวณตามตารางที่ 2 ของ 
ข อ 3 ในชีทที่ 3 ช่ือ “เกณฑ)การให เปอร)เซ็นต)” ทั้งน้ี การกําหนดช�วงคะแนน และอัตราร อยละที่จะได ข้ึนอยู�
กับ วง เงิน จํ านวนคน และผลคะแนน กรณีตัวอย� างกําหนดให ผู มีผลคะแนนประเมิน 96-100                   
ได เลื่อนเงินเดือนร อยละ 6 

2. กรอกข อมูลรายละเอียดรายบุคคลในชีทที่ 1 ของไฟล) ช่ือ “ผลการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1” ให 
กรอกข อมูลลําดับ ตําแหน�ง อันดับเงินเดือน และอัตราเงินเดือนปJจจุบัน ตามตารางช�องหมายเลข 1 – 4 ให 
ครบถ วน (สําหรับตารางช�องหมายเลข 3 ให พิมพ) “คศ จุด” แล วตามด วยตัวเลข ดังน้ี “คศ.2”) เมื่อ       
กรอกข อมูลครบทั้ง 3 รายการแล วสูตรจะแสดงตัวเลข “ฐานในการคํานวณ” ในตารางช�องหมายเลข 6 
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3. กรอกคะแนนการประเมินในตารางช�องหมายเลข 5 เมื่อกรอกแล วสูตรจะแสดงผลระดับของผล
การประเมินตามตารางช�องหมายเลข 7 และแสดงผลร อยละที่จะได เลือ่นเงินเดือนตามที่กําหนดในข อ 3 พร อม
ทั้งคํานวณเม็ดเงินตามร อยละของฐานการคํานวณและตัวเลขเม็ดเงินที่ปJดเป4นฐานสิบแล ว 

  กรณีผู ใดมีเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับสูตรจะแสดงตัวเลขเงินค�าตอบแทนพิเศษที่ต อง
เบิกจ�ายให ด วยตามตารางตัวอย�างการคํานวณอัตราร อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล แนบท าย 
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ตารางตัวอย�างการคํานวณอัตราร�อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
ชื่อ 

โรงเรียน/
ศพด. 

เลขที่ 
ตําแหน�ง 

ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง 
อันดับ 

เงินเดือน 
(คศ.) 

เงินเดือน 
ณ  

1 มี.ค.64 
คะแนน 

ฐาน 
ในการ
คํานวณ 

คะแนน
ประเมิน 

เงินที่ได�เลื่อน 
รวม 

เงินเดือน 
ที่ได�เลื่อน 

ค�าตอบ 
แทนพิเศษ 

ร�อย
ละ 

คิดเปDนเงิน 
ปEดเปDน
หลัก 
10 

1 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-5500-001 นางสาว ผอ.สถ. คศ.4 60,150 80.00 59,630 ดีมาก (80) 3.00 1,788.90 1,790 61,940 0.00 
2 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-001 นาง รอง ผอ.สถ. คศ.1 23,360 84.00 22,780 ดีมาก (84) 3.00 683.40 690 24,050 0.00 
3 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-002 นาย ครู คศ.3 30,620 82.00 37,200 ดีมาก (82) 3.00 1,116.00 1,120 31,740 0.00 
4 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-003 นางสาว ครู คศ.4 69,040 79.00 59,630 ดี (79) 2.50 1,490.75 1,500 70,540 0.00 
5 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-004 นาย ครู คศ.2 28,590 79.00 30,200 ดี (79) 2.50 755.00 760 29,350 0.00 
6 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-005 นางสาว ครู คศ.3 30,620 79.00 37,200 ดี (79) 2.50 930.00 930 31,550 0.00 
7 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-006 นางสาว ครู คศ.2 40,990 75.00 35,270 ดี (75) 2.50 881.75 630 41,620 251.75 
8 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-007 นางสาว ครู คศ.1 22,890 83.00 22,780 ดีมาก (83) 3.00 683.40 690 23,580 0.00 
9 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-008 นางสาว ครู คศ.4 60,150 82.00 59,630 ดีมาก (82) 3.00 1,788.90 1,790 61,940 0.00 

10 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-009 นาย ครู คศ.1 23,810 81.00 22,780 ดีมาก (81) 3.00 683.40 690 24,500 0.00 
11 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-010 นาย ครู คศ.1 24,290 84.00 22,780 ดีมาก (84) 3.00 683.40 690 24,980 0.00 
12 โรงเรียนหรเทพฯ 63-2-08-6500-011 นาย ครู คศ.2 28,590 86.00 30,200 ดีมาก (86) 3.50 1,057.00 1,060 29,650 0.00 
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4. ตรวจสอบการใช วงเงิน 
เมื่อกรอกข อมูลในตารางการคํานวณอัตราร อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ครบถ วนถูกต อง

แล วผลรวมของจํานวนเงินที่ใช เลื่อนจะแสดงในตารางแรกของชีทที่ 1 ผลการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 

ตําแหน�ง/อันดับเงินเดือน จํานวน 
อัตราเงินเดือน 
ณ 1 มีนาคม 

วงเงิน  
ร�อยละ 3 

เงินท่ีใช� 
ในการเลื่อน
เงินเดือน 

ค�าตอบแทน
พิเศษ 

วงเงิน
คงเหลือ 
(บาท) 

ครูผู ช�วย, 
คศ.1-3 

ครูผู ดูแลเด็ก/
ครูผู ช�วย/คร ู

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 
ครู 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 
 

→  จากตารางแสดงผลรวมของจํานวนเงินที่ใช เลื่อนทั้งหมดไม�เกินวงเงินร อยละ 3 
→  กลุ�มผู ได รับเงินเดือนอันดับ ครูผู ช�วย คศ.1-3 ตําแหน�งครูผู ดูแลเด็ก/ครูผู ช�วย/ครู และ        

กลุ�มผู ได รับเงินเดือนอันดับ คศ.4-5 ตําแหน�งครู/ผู อํานวยสถานศึกษา/รองผู อํานวยการ
สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก) วงเงินที่ใช ในการเลื่อนเงินเดือนจะต องไม�เกินวงเงินของกลุ�มตนเอง 
หากใช เกินวงเงิน (ตัวเลขติดลบ) จะต องปรับลดอัตราร อยละลง เพ่ือให วงเงินที่ใช ในการเลื่อน
เงินเดือนอยู�ภายในวงเงินของกลุ�มตนเอง 

→ กลุ�มผู ได รับเงินเดือนอันดับ คศ.4-5 ตําแหน�งครู/ผู อํานวยสถานศึกษา/รองผู อํานวยการ
สถานศึกษา/ศึกษานิเทศก) มีวงเงินคงเหลือให สามารถเกลี่ยกันได ภายในกลุ�มอันดับของตนเอง 

→ กรณีกลุ�มผู ได รับเงินเดือนอันดัน คศ.4-5 มีวงเงินคงเหลือไม�สามารถเกลี่ยข ามกลุ�มให กับกลุ�ม    
ผู ได รับเงินเดือนอันดับ ครูผู ช�วย คศ.1-3 ได  และหากกลุ�มผู ได รับเงินเดือนอันดับ ครูผู ช�วย     
คศ.1-3 มีวงเงินคงเหลือก็ไม�สามารถเกลี่ยข ามกลุ�มให กับกลุ�มผู ได รับเงินเดือนอันดับ คศ.4-5 ได 
เช�นเดียวกัน 

→ การเลื่อนเงินเดือนในแต�ละรอบการประเมินให อยู�ในวงเงินร อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของ
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีเงินเหลือไม�สามารถนํามาใช ในรอบการประเมิน
ครั้งถัดไปได  
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