
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉมิ 
เร่ือง   ประกาศฐานในการค านวณและร้อยละของฐานในการค านวณเล่ือนเงินเดือน 

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม 
คร้ังที่  2  ประจ าปงีบประมาณ  2563    

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

ตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2562  ในการประชุม              
ก.อบต. จังหวัดนครพนม  ครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2562  ข้อ  6  ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลบริหารวงเงินในการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคนในแต่
ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ  6  ของฐานในการค านวณ  และให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
อัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยต้องประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป  อย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  นั้น 

 

ดังนั้น  เพื่อให้การเลื่อนเงนิเดือนพนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดฉิม  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2563  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  อาศัยอ านาจตามข้อ  6  
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครพนม  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2563  ในการประชุม ก.อบต. จังหวัด
นครพนม  ครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2562 ประกอบกับคู่มือการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    จึงประกาศฐานใน
การค านวณและร้อยละของฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ดังนี ้

 

1. ฐานในการค านวณ  หมายความว่า  ตัวเลขที่จะน าไปใช้ในการคิดค านวณเพื่อเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม แต่ละอันดับโดย
แบ่งเป็น 

1.1  ฐานในการค านวณระดับล่าง  ได้แก่   ผลรวมของเงิน เดือนต่ าสุดตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนดกับค่ากลาง  หารด้วยสอง 

1.2  ฐานในการค านวณระดับบน   ได้แก่    ผลรวมของเงินเดือนต่ าสุดตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลกับค่ากลาง   หารด้วยสอง 
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1.3  ฐานในการค านวณ  จากตารางบัญชีข้ันต่ าข้ันสูงของข้าราชการครูและบคุลการ

ทางการศึกษา  เพื่อใช้เป็นฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดื่อนพนกงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม   ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ดังนี ้

 

อันดับ ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ 

คศ.5 60,840-76,660 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 40,280-53,390 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 
 

2.  ร้อยละของฐานในการค านวณ  เพื่อน าไปใช้การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ดังนี ้

 

คะแนน  min คะแนน  max ระดับผลการประเมิน ร้อยละของฐาน 

ในการค านวณ 

0.00 59.99 ปรับปรุง 0  % 

60.00 64.99 พอใช้ 1.0  %  

65.00 69.99 พอใช้ 1.5  % 

70.00 74.99 ดี 2  % 

75.00 79.99 ดี 2.5  % 
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คะแนน  min คะแนน  max ระดับผลการประเมิน ร้อยละของฐาน 

ในการค านวณ 

80.00 84.99 ดีมาก 3  % 

85.00 89.99 ดีมาก 3.5  % 

90.00 92.99 ดีเด่น 4  % 

93.00 95.99 ดีเด่น 5  % 

96.00 100 ดีเด่น 6  % 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ    ณ    วันที่     1     เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

( นายวิทยา  แสนทวีสุข ) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 

 
รอบการประเมิน   รอบที่  1    1   ตุลาคม    2562  ถึงวันที่   31  มีนาคม   2563 
    รอบที่  2     1   เมษายน  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 
 
ช่ือ   นางวันนิดา      นามสกุล ต้นสวรรค์     ต าแหน่ง    ครู  คศ.1 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด  อบต. 
เงินเดือนเดิม      23,650    บาท 
 
         ได้รับการเลื่อนเงินเดอืน 
 
ฐานในการค านวณ 

(บาท) 
อัตราร้อยละ 
ที่ได้เลื่อน 

จ านวนเงินที่ไดเ้พิ่ม เงินเดือนที่ได้รบั 
(บาท) เงินเดือนที่ได้เลื่อน 

(บาท) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
22,780 2.5 570 - 

 
24,220 

 
     กรณีไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  เนื่องจาก  (เหตผุล) ........................................................................ ............ 
............................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
        ลงช่ือ............................................................... 
                                                                                          (นายวิทยา   แสนทวีสุข) 
        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม 

    วันที่............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 

 
รอบการประเมิน   รอบที่  1    1   ตุลาคม    2562  ถึงวันที่   31  มีนาคม   2563 
    รอบที่  2     1   เมษายน  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 
 
ช่ือ   นางสมจิตร      นามสกุล ศรีสุมงั     ต าแหน่ง    ครู  คศ.1 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด  อบต. 
เงินเดือนเดิม     23,710    บาท 
 
         ได้รับการเลื่อนเงินเดอืน 
 
ฐานในการค านวณ 

(บาท) 
อัตราร้อยละ 
ที่ได้เลื่อน 

จ านวนเงินที่ไดเ้พิ่ม เงินเดือนที่ได้รบั 
(บาท) เงินเดือนที่ได้เลื่อน 

(บาท) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
22,780 2.5 570 - 

 
24,280 

 
     กรณีไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  เนื่องจาก  (เหตผุล) ........................................................................ ............ 
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. ................................................................. 
 
 
        ลงช่ือ............................................................... 
                                                                                          (นายวิทยา   แสนทวีสุข) 
        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม 

    วันที่............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
 

รอบการประเมิน   รอบที่  1    1   ตุลาคม    2562  ถึงวันที่   31  มีนาคม   2563 
    รอบที่  2     1   เมษายน  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 
 
ช่ือ   นางศิริวิไล      นามสกุล เสือเดช     ต าแหน่ง    ครู  คศ.1 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด  อบต. 
เงินเดือนเดิม      22,800     บาท 
 
         ได้รับการเลื่อนเงินเดอืน 
 
ฐานในการค านวณ 

(บาท) 
อัตราร้อยละ 
ที่ได้เลื่อน 

จ านวนเงินที่ไดเ้พิ่ม เงินเดือนที่ได้รบั 
(บาท) เงินเดือนที่ได้เลื่อน 

(บาท) 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(บาท) 
22,780 2.5 570 - 

 
23,370 

 
     กรณีไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน  เนื่องจาก  (เหตผุล) ............................................................ ........................ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
        ลงช่ือ............................................................... 
                                                                                          (นายวิทยา   แสนทวีสุข) 
        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม 

    วันที่............................................................ 
 


