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คู่มือการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศ ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเก่ียวกับตําแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินได้รับเงินเดือนเงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อน
เงินเดือนได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  1. การเลื่อนเงินเดือนตามมาตรฐานท่ัวไปนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สําหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้นําผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถ่ิน ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2562 ท่ีได้ดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปฉบับเดิมมาใช้ประกอบเป็นคุณสมบัติการเลื่อนเงินเดือนใน
ครั้งนี้ 
  2. บัญชีเงินเดือนให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (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 ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 

 

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

อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการคํานวณ 

ระดับ อัตรา 

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

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

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

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

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

ครูผู้ช่วย 
19,910 – 24,750 บน 22,330 
15,050 – 19,900 ล่าง 17,480 
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 4. เพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอย่างเป็นธรรม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 4.1 ให้เลื่อนในอัตราร้อยละท่ีแตกต่างกันตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินรวม
ร้อยละ 3ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ท้ังหมดท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ1 
กันยายน (ให้นับรวมอัตราเงินเดือนของผู้ท่ีไปช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือส่วนราชการอ่ืนด้วย) 
 4.2 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูฯ แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 6
ของฐานในการคํานวณจะใช้วิธีการหารเฉลี่ยให้แต่ละคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราท่ีเท่ากันไม่ได้การคํานวณ
จํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปัดเป็นสิบบาท  
 4.3 ผู้ท่ีได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือน ให้คํานวณร้อยละท่ีได้เลื่อนจาก
ฐานในการคํานวณของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะท่ีดํารงอยู่ 
 4.4 การแบ่งกลุ่มเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ให้แบ่งข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการหรือพนักงานครูฯท่ีรับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2 และ คศ.3 
กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ท่ีรับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
ท้ังนี้ ในแต่ละกลุ่มให้บริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยแยกวงเงินเพ่ือใช้เลื่อน

เงินเดือนออกเป็น 2 กลุ่ม และให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินเดือนของกลุ่มใดมี
เหลือจึงสามารถเกลี่ยไปให้กลุ่มอ่ืนได้ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ช่วย และครู 
กลุ่มท่ี 2 ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

4.5 ให้ยึดหลักคุณธรรม ความเท่ียงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักประกอบกับความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินร้อยละ 3 ท่ี
คํานวณได้ มาเป็นข้อมูลสําคัญประกอบการพิจารณากําหนดอัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานครูฯ แต่ละคน  

4.6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณท่ีได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไปอย่างช้าท่ีสุดพร้อมกับการมีคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือน 

5. กรณีผู้ท่ีไปช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน หรือส่วนราชการอ่ืนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือส่วนราชการอ่ืนท่ีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ มาช่วยราชการแจ้งผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีช่วย
ราชการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัด เพ่ือประกอบการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

6. การเลื่อนเงินเดือนแต่ละรอบในแต่ละครั้งให้เลื่อนไม่เกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับผู้
ท่ีได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับในรอบท่ีผ่านมา  การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบใหม่ให้ออกคําสั่งให้ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าข้ันสูงของอันดับเงินเดือนตามท่ีก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.กําหนดก่อน แล้วจึงออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

7. การเลื่อนเงินเดือนผู้ท่ีได้รับการเลื่อนหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใหม่ (ย้าย) หรือการรับโอนใน
ระหว่างครึ่งปีของการเลื่อนเงินเดือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสังกัดปัจจุบันเป็นผู้ออกคําสั่งเลื่อนหรือแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งใหม่ (ย้าย) หรือรับโอนก่อน  แล้วจึงดําเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยนําคะแนน               การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือส่วนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนด้วย 

 



3 
 
8. การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการแจ้งผลการ

เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะเป็นรายบุคคล 
9. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานผลการดําเนินการให้ ก.จ.จ. 

ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแต่ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 

2.กระบวนการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนทําหน้าท่ี

พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือประกอบการพิจารณาสั่ง
เลื่อนเงินเดือนจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย  

1) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

2) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวนไม่
น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  

3) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถ่ิน เป็นเลขานุการ 

 
3. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเล่ือนเงินเดือน   

ผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
(2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(7) ในครึ่ งปี ท่ีแล้วมา สําหรับผู้ ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ              

หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
(8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถ่ินกําหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานศึกษา 

(9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวัน
ลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซ่ึงจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน  ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันทําการ 
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(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจํานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ท่ีไม่ใช่วันลาป่วย    

ตาม (9) (ง) ให้นับเฉพาะวันทําการ 
 
4. การเล่ือนเงินเดือนผู้ท่ีไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเล่ือนเงินเดือน  

 ผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะเลื่อนเงินเดือนได้ตามข้อ 11 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทํางานสาย ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้ แต่นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเสนอก.จ.จ ก.ท.จ หรือ ก.อบต.จังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายได้
ในอัตราไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคํานวณเงินเดือนของผู้นั้น 
  
5.ข้ันตอนการเล่ือนเงินเดือน 

1. คํานวณวงเงินร้อยละ 3 ท่ีสามารถจะใช้เลื่อนเงินเดือน โดยตรวจสอบอัตราเงินเดือนรวมของ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถ่ินทุกราย ณ วันท่ี 1 มีนาคม (สําหรับการเลื่อนเงินเดือน
ครั้งท่ี 1) หรือ วันท่ี1 กันยายน (สําหรับการเลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 2) เช่น มีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ในสังกัดจํานวน 
12 คน 

ตัวอย่าง   

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 
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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เงินเดือนรวมของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ = 433,100 บาท  

คํานวณวงเงินร้อยละ 3       443,100X3  =  13,293 
                           100 

 
  

2.การแบ่งกลุ่มเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 
2.1 ให้แยกกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ตามอันดับเงินเดือนท่ีได้รับเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 
กลุ่มท่ี 1 คือ อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ. 3 
กลุ่มท่ี 2 คือ อันดับ คศ. 4 และ คศ. 5 

 
2.2 คํานวณวงเงินร้อยละ 3 ของกลุ่มตามข้อ 2.1เพ่ือพิจารณาเกลี่ยวงเงินในกรณีท่ีวงเงิน

อีกกลุ่มหนึ่งไม่เพียงพอ 
ตัวอย่างการคํานวณวงเงินร้อยละ 3  ตารางท่ี 1 
 

กลุ่มตําแหน่ง/อันดับเงินเดือน จํานวน 
อัตราเงินเดือน 
ณ 1 มีนาคม  

วงเงิน 
ร้อยละ 3 

ครูผู้ช่วย, คศ.1-3 
ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผูช้่วย/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.กําหนดอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณากําหนด “ร้อยละ” ท่ีจะใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
รายบุคคลตามช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยต้องคํานึงถึงรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระดับผลการประเมิน  
(2) ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับ  
(3) วงเงินร้อยละ 3 ท่ีสามารถใช้ในการเลื่อนเงินเดือน (ตัวอย่างมีวงเงิน13,293.00บาท) 
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ตัวอย่างตารางท่ี 2ใช้ประกอบตัวอย่างเพ่ือแสดงท่ีมาของการคํานวณเพ่ือให้เข้าใจง่ายข้ึนเท่าน้ัน 
 

 

ช่วงคะแนนประเมิน 
ระดับการประเมิน 

 

ร้อยละท่ีได้เล่ือน 

  xx-  xx 
96 100 ดีเด่น 6 

93 95.99 ดีเด่น 5 

90 92.99 ดีเด่น 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 พอใช้ 1.5 

60 64.99 พอใช้ 1 

0 59.99 ปรับปรุง 0 

 
  4. พิจารณาคํานวณอัตราร้อยละท่ีจะเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล 
  ให้คํานวณอัตราร้อยละท่ีจะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลตามผลคะแนนประเมินโดยนําข้อมูล
อัตราเงินเดือน ฐานในการคํานวณและผลคะแนนประเมินรายบุคคลมาวิเคราะห์ ตามท่ีได้กําหนดอัตราร้อยละ
ของฐานในการคํานวณท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณตาม ข้อ 3 

เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการเลื่อนเงินเดือนสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้องตาม
หลักการท่ีกําหนดในมาตรฐานท่ัวไปนี้  จึงได้จัดทําสูตรการคํานวณเป็นไฟล์ Microsoft excels ชื่อตัวอย่างไฟล์
คํานวณเลื่อนเงินเดือนครู เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยให้กรอก
รายละเอียดรายบุคคลตามตารางให้ครบถ้วน เม่ือข้อมูลครบถ้วนแล้วสูตรจะแสดงผล ฐานในการคํานวณ ร้อย
ละ เม็ดเงินท่ีใช้เลื่อน จํานวนเงินท่ีปัดเป็นฐานสิบและผลรวมท่ีแสดงตัวเลขให้ตรวจสอบได้ว่ามีการเลื่อน
เงินเดือนเกินวงเงินร้อยละ 3 หรือไม่  
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1        2          3           4          5          6             7              8           9 
ลําดับ 

ตําแหน่ง 
อันดับ

เงินเดือน 

อัตรา
เงินเดือน 

คะแนน
ประเมิน 

ฐานใน
การ

คํานวณ 
ระดับของผล
การประเมิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับ 

เม็ดเงินท่ี
ได้เล่ือน 

1 ผอ.สถ. คศ.4 60,150 80.00 59,630 ดีมาก(80) 3.00 1,788.90 
2 ครู คศ.1 23,360 84.00 22,780 ดีมาก(84) 3.00 683.40 
3 ครู คศ.3 30,620 82.00 37,200 ดีมาก(82) 3.00 1,116.00 
4 ครู คศ.4 69,040 79.00 59,630 ดี(79) 2.50 1,490.75 
5 ครู คศ.2 28,590 79.00 30,200 ดี(79) 2.50 755.00 
6 ครู คศ.3 30,620 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 1,788.90 

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 ดังนี้ 
  1. กําหนดอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณตามตาราง                
ท่ี 2 ของข้อ 3 ใน ชีทท่ี 3 ชื่อ “เกณฑ์การให้เปอร์เซ็น” ท้ังนี้ การกําหนดช่วงคะแนน และอัตราร้อยละท่ีจะได้
ข้ึนอยู่กับ  วงเงิน  จํานวนคน และผลคะแนน กรณีตัวอย่างกําหนดให้ผู้มีผลคะแนนประเมิน 96 – 100 ได้
เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 6                                
                   2. กรอกข้อมูลรายละเอียดรายบุคคลในชีทท่ี 1 ของไฟล์ ชื่อ “ผลการเลื่อนเงินเดือน                
รอบ 1” ให้กรอกข้อมูลลําดับ ตําแหน่ง อันดับเงินเดือน และอัตราเงินเดือนปัจจุบัน ตามตารางช่องหมายเลข                   
1 - 4  ให้ครบถ้วน (สําหรับตารางช่องหมายเลข 3 ให้พิมพ์ “คศจุด” แล้วตามด้วยตัวเลข  ดังนี้ “คศ.2”) เม่ือ
กรอกข้อมูลครบท้ัง 3 รายการแล้วสูตรจะแสดงตัวเลข “ฐานในการคํานวณ” ในตารางช่องหมายเลข6 
  3. กรอกคะแนนการประเมินในตารางช่องหมายเลข 5 เม่ือกรอกแล้วสูตรจะแสดงผลระดับ
ของผลการประเมินตามตารางช่องหมายเลข 7 และแสดงผลร้อยละท่ีจะได้เลื่อนเงินเดือนตามท่ีกําหนดในข้อ 
3 พร้อมท้ังคํานวณเม็ดเงินตามร้อยละของฐานการคํานวณและตัวเลขเม็ดเงินท่ีปัดเป็นฐานสิบแล้ว   

กรณีผู้ใดมีเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับสูตรจะแสดงตัวเลขเงินค่าตอบแทนพิเศษท่ีต้อง
เบิกจ่ายให้ด้วยตามตารางตัวอย่างการคํานวณอัตราร้อยละท่ีจะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลแนบท้าย 
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ตารางตัวอย่างการคํานวณอัตราร้อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล 
 

ที่ 
ชื่อ

โรงเรียน/
ศพด. 

เลขที่ 
ตําแหน่ง 

ชื่อ-
สกุล 

ตําแหน่ง 
อันดับ

เงินเดือน 
(คศ.) 

เงินเดือน 
ณ  

1 มี.ค.62 
คะแนน 

ฐาน 
ในการ
คํานวณ 

คะแนน 
ประเมิน 

เงินที่ได้เลื่อน 

รวม
เงินเดือน 
ที่ได้เลื่อน 

  

ค่าตอบแทน
พิเศษ 

ร้อยละ คิดเป็นเงิน 
ปัดเป็น
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 ครู 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 ครู 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 ครู 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 ครู คศ.2 28,590 79.00 30,200 ดี(79) 2.50 755.00 760 29,350 0.00 
6 รร.ท1 132088166936 นางสาว ครู 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 ครู 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 ครู 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 ครู 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 ครู 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 ครู 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 ครู คศ.2 28,590 86.00 30,200 ดีมาก(86) 3.50 1057.00 1060 29,650 0.00 
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4. ตรวจสอบการใช้วงเงิน 
เม่ือกรอกข้อมูลในตารางการคํานวณอัตราร้อยละท่ีจะเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลครบถ้วนถูกต้อง

แล้วผลรวมของจํานวนเงินท่ีใช้เลื่อนจะแสดงในตารางแรกของชีทท่ี 1 ผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
 

ตําแหน่ง/อันดับเงินเดือน จํานวน 
อัตราเงินเดือน  
ณ 1 มีนาคม 

วงเงิน   
ร้อยละ 3 

เงินท่ีใช้      
ในการเล่ือน
เงินเดือน 

ค่าตอบแทน
พิเศษ 

วงเงิน
คงเหลือ 
(บาท) 

ครูผู้ช่วย, 
คศ.1-3 

ครูผู้ดูแลเด็ก/
ครูผู้ช่วย/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 
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 
 

� จากตารางแสดงผลรวมของจํานวนเงินท่ีใช้เลื่อนท้ังหมดไม่เกินวงเงินร้อยละ3 
� กลุ่มผู้ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 - 3 ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย/ครู และกลุ่มผู้ได้รับ

เงินเดือนอันดับ คศ.4 - 5 ตําแหน่งครู/ผู้ อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้ อํานวยการสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ วงเงินท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนจะต้องไม่เกินวงเงินของกลุ่มตนเอง หากใช้เกินวงเงิน    
(ตัวเลขติดลบ) จะต้องปรับลดอัตราร้อยละลง เพ่ือให้วงเงินท่ีใช้ในการเลื่อนเงินเดือนอยู่ภายในวงเงิน     
ของกลุ่มตนเอง  

� กลุ่มผู้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 ตําแหน่งครู/ผู้อํานวยการสถานศึกษา/รองผู้อํานวยการสถานศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ มีวงเงินคงเหลือให้สามารถเกลี่ยกันได้ภายในกลุ่มอันดับของตนเอง 

� กรณีกลุ่มผู้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 มีวงเงินคงเหลือไม่สามารถเกลี่ยข้ามกลุ่มให้กับกลุ่มผู้ได้รับ
เงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 – 3 ได้ และหากกลุ่มผู้ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย คศ.1 – 3 มีวงเงิน
คงเหลือก็ไม่สามารถเกลี่ยข้ามกลุ่มให้กับกลุ่มผู้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 – 5 ได้เช่นเดียวกัน 

� การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการ     
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีเงินเหลือไม่สามารถนํามาใช้ในรอบการประเมิน        
ครั้งถัดไปได้ 
 

 
*********************************** 

 
 
 
 

 



 

 
1. QR Code ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเมินเลื่อนเงินเดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. QR Codeตารางการคํานวณเลื่อนเงินเดือนแบบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
นางทิพรวี รัตนรังสรรค์   
นางสาวน้ําทิพย์ หิรัญวงศ์  
นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง  

 
 
 

 
 
 

ช่องทางการสืบค้นข้อมูล 

และ ก.อ.บต.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 

เลื่อนเงินเดือนแบบอัตราร้อยละ (สําหรับดาวน์โหลด File Excels

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถ่ิน
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

โทร 0-2241-9000 ต่อ 

10 

เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (พร้อมแบบ

File Excels) 

ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถ่ิน 

ต่อ 4224-4227 / 3143 
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คําถามเก่ียวกับการใช้บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงและการเล่ือนเงินเดือนแบบร้อยละ 

คําถาม คําตอบ 
1. กรณีเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงข้ึน 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา 
เช่น ครูผู้ช่วย ได้รับแต่งต้ังเป็นครู, 
ครู คศ.1 ได้เลื่อนอันดับเงินเดือน
เป็น คศ.2 การให้ได้รับเงินเดือน
จะปฏิบัติอย่างไร  

 

มาตรฐานท่ัวไปของ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาท้องถ่ินได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจํา
ตําแหน่ง และเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      (ตามบัญชี
แนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๕๘ ) ต้ังแต่วันท่ี1 ตุลาคม 2561 
บัญชีชั่วคราวแบบท่ีมีข้ันเงินเดือนสิ้นผล และให้ใช้บัญชีแนบท้ายท่ีมีเพียง
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของแต่ละอันดับเท่านั้น จึงไม่มีข้ันเงินเดือนให้เทียบ ดังนั้น
การสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถ่ินท่ี
ได้เลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงข้ึน ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 จึงต้องสั่งให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนเท่าเดิม แต่
เปลี่ยนตําแหน่งและอันดับเงินเดือนเท่านั้น เช่น ครู คศ.1รับเงินเดือน
อัตรา 24,290 บาท แต่งต้ังเป็น ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 จะได้รับ
เงินเดือนอัตรา 24,290 บาท เท่าเดิม (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 30 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 
2562) 

2. ผลการประเมินอยู่ในกลุ่มดีเด่น 
แต่การเลื่อนเงินเดือน ได้เลื่อนร้อย
ละอยู่ในกลุ่มดีมากเนื่องจาก เงิน
ไม่พอ วิธีแก้ปัญหาทําอย่างไร 

โดยหลักการท่ีถูกต้อง ต้องกําหนดช่วงคะแนนและร้อยละท่ีจะได้รับไว้  
กรณีท่ีได้รับคะแนนในระดับเดียวกัน ช่วงค่าคะแนนกลุ่มระดับเดียวกัน  
ควรได้รับร้อยละตามอัตราท่ีกําหนด  โดยพิจารณาร่วมกับวงเงินร้อยละ 3             
กรณีนี้ควรตรวจสอบซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพ่ือความถูกต้อง  

3.กรณีครูรักษาการ ผอ.ร.ร. ต้อง
คิดในกลุ่มใดและใช้แบบประเมิน
แบบใด แบบสายผู้สอน หรือสาย
ผู้บริหารการศึกษา            

ต้องคิดในกลุ่มตําแหน่งท่ีผู้นั้นครองอยู่จริง เพราะอัตราเงินเดือน          
เป็นอัตราของตําแหน่งนั้น การได้รับแต่งต้ังให้รักษาการฯ เป็นงานอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมายไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือสถานะของผู้
ดํารงตําแหน่ง 

4. กรณีครูท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน และเสียชีวิต
ก่อนวันท่ี 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. ให้
เลื่อนเงินเดือนได้นั้น จะให้ใช้เม็ด
เ งินมาจากส่ วนใดในการเลื่ อน 
เนื่องจาก ณ วันท่ี 1 มี.ค. /1 ก.ย. 
ไม่ได้นับตัวและไม่มีฐานเงินเดือน 

ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยให้มีผลในวันท่ีผู้นั้นถึง              
แก่ความตาย ตามข้อ 19 ของมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2562  
กรณีนี้ ไม่คํานึงถึงเม็ดเงินท่ีจะใช้เลื่อนเงินเดือนเพราะเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานท่ัวไปนี้ 

 5. การนับมีตัว 1 มี.ค. 62 เนื่องจาก
จะมีการแต่งต้ังให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
ดํารงตําแหน่ง ผอ.ร.ร.ในวันท่ี 1 มี.ค. 
2562 หากมีครูสอบ ผอ.ร.ร. ได้การนับ
มีตัวให้นับในกลุ่มตําแหน่ง ผอ.ร.ร. 
เลย (แม้ยังไม่ได้ส่งตัว) ใช่หรือไม่ 

ให้ยึดคําสั่งแต่งต้ังเป็นหลัก หากแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 
วันท่ี  1 มีนาคม 2562 ก็ต้องนับมีตัวในตําแหน่ง ผอ.สถานศึกษา และนํา
วงเงิน 3% ไปบริหารในกลุ่ม ผอ.สถานศึกษา 
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คําถาม คําตอบ 
6. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ 
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) จะสไลด์เงินเดือน
หรื อ ไ ม่ อย่ า ง ไ ร  เ พ่ื อจะ ไ ด้นํ า
เงินเดือนมาคํานวณวงเงิน 3% 
 

การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไป
รับเงินเดือนอีกอันดับหนึ่งก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต.ให้ดําเนินการตามข้อ 2 ของ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าหรือตํ่ากว่าข้ันตํ่าหรือสูงกว่าข้ันสูงของอันดับ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555 กล่าวคือ ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนท้องถ่ินท่ีรับเงินเดือนเต็มข้ันอยู่แล้ว ก่อนการสั่งเลื่อนเงินเดือน    
รอบใหม่ให้ออกคําสั่งให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปอีกหนึ่งอันดับก่อน  
แล้วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในครั้งท่ีหนึ่งครึ่งปีแรก ซ่ึงเป็นครั้งท่ีถัดจาก
ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับเงินเดือนเดิม 
ดังนั้น  
กรณีท่ี 1 ครูรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 อัตรา 41,620 (เต็มข้ัน) ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ต้องออกคําสั่งให้ไปรับเงินเดือนของอันดับ              
คศ.3 ก่อนแล้วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 ให้เลื่อน
ในแท่งเงินเดือนอันดับ คศ.3 
กรณีท่ี 2 ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 อัตรา 58,390 บาท (เต็มข้ัน) 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ต้องออกคําสั่งให้ไปรับเงินเดือนของอันดับ 
คศ.4 ก่อนแล้วจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2562 ให้เลื่อน
ในแท่งเงินเดือนอันดับ คศ.4 

7.การประกาศอัตราร้อยละสําหรับ
การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละกลุ่ม หรือ
แต่ละโรงเรียน ต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทุกกลุ่มหรือทุกโรงเรียน 
หรือไม่ ขอให้ออกแนวปฏิบัติด้วย 
เช่น ตัวอย่าง ดีเด่น เลื่อนร้อยละ 
2.80 ดีมาก เลื่อนร้อยละ 2.50 
ระดับดี เลื่อนร้อยละ 2.00 พอใช้ 
เลื่อนร้อยละ 1.50 ปรับปรุง ไม่ได้
เลื่อน เป็นต้น 

การกําหนดอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน เป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามท่ี
กําหนดใน ข้อ 6 วรรคสองของมาตรฐานท่ัวไป เพ่ือให้เป็นไปตามศักยภาพความ
เหมาะสม คะแนนประเมินท่ีได้รับ และวงเงินร้อยละ 3 ของแต่ละแห่ง  โดย
ต้องกําหนดใช้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      แห่ง
นั้นใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 

8. การทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
8.1 ทําข้อตกลงกับผู้รักษาการใน
ตําแหน่ง ผอ.สถานศึกษาไว้แล้ว 
ต่อมามี ผอ.ร.ร.คนใหม่ได้บรรจุ 1 
มีนาคม 2562 ต้องทําข้อตกลง
ใหม่หรือไม่ 
 

 
8.1 การทําข้อตกลงกับผู้รักษาการในตําแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ถือว่ามีผล
ทางนิติกรรมแล้ว แต่หาก ผอ.สถานศึกษา ท่ีมารับตําแหน่งใหม่ ณ วันท่ี 
1 มีนาคม 2562 มีความประสงค์จะทําข้อตกลงใหม่ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้นั้น 
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คําถาม คําตอบ 
8.2 ผู้ ท่ีไ ด้รับคําสั่ งย้ายหลังทํา
ข้อตกลง ต้องไปทําข้อตกลงกับ 
ร.ร.ใหม่หรือไม่ ข้อตกลงท่ีทําไว้
ก่อน ถูกยกเลิกโดยข้อตกลงใหม่
หรือไม่อย่างไร 
 

8.2 หลักการทําข้อตกลงเป็นการดําเนินการตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึง
ความข้อ 12 กําหนดให้มีการกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมินซ่ึงจะทําในช่วงเริ่ม
รอบการประเมิน เม่ือทําข้อตกลงแล้วก็ดําเนินการประเมินตามระยะเวลา
ท่ีดํารงตําแหน่งในสังกัดนั้น   
กรณีท่ีมีการย้ายระหว่างรอบ มาตรฐานท่ัวไปกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาเดิม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามห้วงเวลาท่ีผู้นั้นดํารงตําแหน่งในบังคับบัญชา  
แล้วส่งข้อมูลให้ผู้ บังคับบัญชาในสังกัดแห่งใหม่เพ่ือเป็นข้อมูล เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไปจนครบระยะเวลา 
6 เดือนของรอบนั้น ๆ   
 

 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


