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หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลื่อนเงินเดอืน ตาม ว28/2552



แผนด าเนินการ

ส่วนราชการ/จงัหวัด : ค านวณ

วงเงิน 3% ของอตัราเงินเดือน

ขา้ราชการ  (น าวงเงินที่เหลือของ

รอบ 1 มี.ค. มาใช ้1 ก.ย. ไม่ได)้

• แตล่ะคนเล่ือนเงินเดือนไม่เกิน 

รอ้ยละ 6 ของฐานในการค านวณ 

ตอ่ 1 รอบ 

• หา้มหารเฉล่ีย (ทุกคนในส่วน

ราชการไดร้อ้ยละเทา่กนัไม่ได)้

• ผลการประเมิน ตอ้งปรบัปรุง < 

รอ้ยละ 60 ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน”

• เล่ือนเงินเดือนไดไ้ม่เกินเงินเดือน

สูงสุดที่ก  าหนดแตล่ะสายงาน

 ประกาศรอ้ยละ/สัง่เล่ือน

เงินเดือน ยกเวน้ ผูท้ี่เกษียณอายุ 

สัง่เล่ือน 30 ก.ย. /ผูเ้สียชีวิต

(ปฏิบตังิานครบ 4 เดือน) สัง่

เล่ือนใหมี้ผลวนัที่เสียชีวิต

 แจง้ผลการเล่ือนเงินเดือนเฉพาะ

บุคคล/แจง้เหตผุลผูท้ี่ไม่ไดเ้ล่ือน

เงินเดือน

การเจา้หนา้ที่เสนอหวัหนา้

ส่วนราชการ/ผูว่้าราชการ

จงัหวดั

• ผูบ้ริหารวงเงิน 

• ฐานในการค านวณ 

ผูมี้อ  านาจสัง่เลื่อนเงินเดือน



วงเงินงบประมาณส าหรบัการเลื่อนเงินเดือน

ส่วนราชการ/จงัหวดั: ค านวณวงเงิน 

3% ของอตัราเงินเดือนขา้ราชการ

•ครั้งท่ี 1 (เลื่อน ง/ด 1 เม.ย.) ค านวณ 

3% ของเงินเดือนที่จา่ย ณ วนัที่ 1 มี.ค.

•ครั้งท่ี 2 (เลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.) 

ค านวณ 3% ของเงินเดือนที่จา่ย ณ 

วนัที่ 1 ก.ย.

(น าวงเงินที่เหลือของรอบ 1 มี.ค.                 

มาใช ้1 ก.ย.ไม่ได)้

โดยเล่ือนเงินเดือนภายใน

กลุ่มก่อน หากเหลือสามารถ

เกล่ียได้

•กลุ่มที่ 1 ประเภทบรหิาร

•กลุ่มที่ 2 ประเภทอ านวยการ

•กลุ่มที่ 3 ประเภทวิชาการ

และทัว่ไป

ส่วนราชการตดัยอดจ านวนคนและจ านวน

เงิน ขรก. ในราชการบริหารสว่นภมิูภาค

ใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั

•บริหารตน้-สูง

•อ านวยการตน้-สูง

• วิชาการ

•ทัว่ไป

– ปฏิบตัิการ

– ช านาญการ

– ช านาญการพิเศษ

– เช่ียวชาญ

– ทรงคณุวุฒิ

– ปฏิบตัิงาน

– ช านาญงาน

– อาวุโส

– ทกัษะพิเศษ

สว่นกลาง ภูมิภาค

สว่นราชการ

• วิชาการ

•ทัว่ไป – ปฏิบตัิงาน

– ช านาญงาน

– อาวุโส

– ปฏิบตัิการ

– ช านาญการ

– ช านาญการพิเศษ



ผูบ้ริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน

นายกรฐัมนตรี/รฐัมนตรี

ปลดั 

กระทรวง

ปลดักระทรวง

ปลดัฯ+รองปลดัฯ+อธิบดี

อธิบดี 1 อธิบดี 2 อธิบดี 3

รองปลดั 1 

รองปลดั 2 

รองปลดั 3  

....

ผูต้รวจ 

กระทรวง

ผูว่้าฯ/

รองผูว่้าฯ

เอกอคัรรา

ชทูต/อคัร

ราชทูต/

กงสุลใหญ่

อธิบดี + รองอธิบดี

บรหิารวงเงิน
บรหิารวงเงิน

บรหิารวงเงิน

รองอธิบดี 3        

กรมท่ี 1

รองอธิบดี 4        

กรมท่ี 1

บรหิารวงเงิน

•อ านวยการตน้

•อ านวยการสงู

•วิชาการ
-ทรงคณุวุฒิ

-เช่ียวชาญ

-ช านาญการพิเศษ

-ช านาญการ

-ปฏิบตัิการ

•ทัว่ไป
-ทกัษะพิเศษ

-อาวุโส

-ช านาญงาน

-ปฏิบตัิงาน

รองอธิบดี 1        

กรมท่ี 1

รองอธิบดี 2        

กรมท่ี 1

รองอธิบดี 3        

กรมท่ี 2

รองอธิบดี 4        

กรมท่ี 2

รองอธิบดี 1        

กรมท่ี 2

รองอธิบดี 2        

กรมท่ี 2

รองอธิบดี... รองอธิบดี...รองอธิบดี... รองอธิบดี...

ผูว่้าราชการจงัหวดั

บรหิารวงเงิน

•วิชาการ
-ช านาญการพิเศษ

-ช านาญการ

-ปฏิบตัิการ

•ทัว่ไป
-อาวุโส

-ช านาญงาน

-ปฏิบตัิงานผูบ้ริหารวงเงิน อาจจดัสรรวงเงินให้

หวัหนา้สว่นราชการท่ีต  า่กว่าระดบักรม หรือ

หวัหนา้หน่วยงานในราชการบริหารสว่นภมิูภาค



ตวัอยา่ง การค านวณวงเงินท่ีจะใชเ้ล่ือนและการจดัสรร

สว่นกลาง
จ  านวน

คน

เงินเดือน

ทั้งหมด

วงเงิน

3%เงินเดือน

จดัสรร 

3%

จดัสรร 

2.9%

จดัสรร 

2.8%

บริหาร 4 232,590 6,978

อ านวยการ 15 696,990 20,910

สว่นกลาง 67 1,462,100 43,863 43,863 42,401 40,939

ส านักท่ี 1 18 3,72,170 11,165 11,165 10,793 10,421

ส านักท่ี 2 30 608,080 18,242 18,242 17,634 17,026

ส านักท่ี 3 143 3,017,820 90,535 90,535 87,517 84,499

ส านักท่ี 4 48 1,063,370 31,901 31,901 30,838 29,774

ส านักท่ี 5 49 1,042,120 31,264 31,264 30,221 29,179

รวม 355 7,565,660 226,970 226,970 219,404 211,838

เงินที่กนัไว้ 0 7,566 15,131



ตวัอยา่ง การค านวณวงเงินที่จะใชเ้ลื่อนและการจดัสรร (ตอ่)

ส่วนภูมิภาค
จ านวน

คน

เงินเดือน

ทั้งหมด

วงเงิน

3%เงินเดือน

จดัสรร 

3%

จดัสรร 

2.9%

จดัสรร 

2.8%

สนง.จงัหวดั. 21 447,550 13,427 13,427 12,979 12,531

ปกครอง 170 3,623,000 108,690 108,690 105,067 101,444

คลงั 15 319,680 9,590 9,590 9,271 8,951

เกษตรและ

สหกรณ์
9 191,810 5,754 5,754 5,562 5,371

สาธารณสุข 2,210 47,098,900 1,412,967 1,412,967 1,136,868 1,318,769

... ...

รวม 3,210 68,410,620 2,052,319 2,052,319 1,983,908 1,915,497

เงินที่กนัไว้ 0 68,411 136,821ไม่ได้จัดสรรวงเงนิลงระดบัอ าเภอ



ตวัอยา่ง การค านวณวงเงินท่ีจะใชเ้ล่ือนและการจดัสรร (ตอ่)

อ าเภอ
จ านวน

คน

เงินเดือน

ทั้งหมด

วงเงิน

3%เงินเดือน

จดัสรร 

3%

จดัสรร 

2.9%

จดัสรร 

2.8%

ปกครอง 11 234,430 7,030 7,030 6,798 6,564

เกษตร 8 170,500 5,115 5,115 4,944 4,774

พฒันาชุมชน 6 127,870 3,836 3,836 3,708 3,580

สาธารณสุช 76 1,619,700 48,591 48,591 46,971 45,351

... ...

รวม 112 2,386,920 71,607 71,607 69,220 66,834

เงินที่กนัไว้ 0 2,387 4,774

วงเงนิระดบัอ าเภอ



การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ. 2552

แตล่ะคนเล่ือนเงินเดือนไม่เกินรอ้ยละ 6 ของ

ฐานในการค านวณ ตอ่ 1 รอบ

หา้มหารเฉล่ีย (ทุกคนในส่วนราชการไดร้อ้ยละ

เท่ากนัไม่ได้

ผลการประเมิน “ตอ้งปรบัปรุง” < รอ้ยละ 60 

“ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน”

เล่ือนเงินเดือนไดไ้ม่เกินเงินเดือนสูงสุดท่ีก าหนด

แตล่ะสายงาน

รวมทั้งส่วนราชการ เล่ือนไดไ้ม่เกิน วงเงินการ

เล่ือนเงินเดือนท่ีไดร้บัการจดัสรร



ตวัเลขที่น าไปใชใ้นการคิดค านวณเพื่อเลือ่นเงนิเดือนของขา้ราชการ

แตล่ะประเภท ต าแหน่ง สายงาน และระดบั

ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ

ช านาญการพิเศษ
35,830 -50,550 43,190

18,910-35,820 31,220

ช านาญการ
25,190-36,020 30,600

12,530-25,180 20,350

เงินเดือน
ฐานในการ

ค านวณ
% เล่ือน

เงินเดือนที่ไดเ้ล่ือน 

(มีเศษปัดข้ึนเป็น 10 บาท)

นาย ก. ช านาญการพิเศษ 37,980 43,190 3 1,300

นาย ข. ช านาญการ 20,180 20,350 3 620

การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)



การจา่ยคา่ตอบแทนพิเศษกรณีรบัเงินเดือนสูงสุดหรือใกลสู้งสุด

36,020

25,190

25,180

12,530

20,350

เงินเดือนก่อน

เล่ือน

36,020

35,560

% เล่ือน

3 %

3 %

ผลค านวณ

918

918

เล่ือน

เงินเดือน

0

460

รบั

ค่าตอบแทน

918

458

30,600

4 51 2 3

*

36,020   1 3 4

เพดานเงินเดือนของแตล่ะระดบั

ฐานฯ



ตวัอยา่งการก าหนดระดบัผลการประเมินและรอ้ยละการเลื่อน

ส านกัที่ 1 ส านกัที่ 2 ส านกัที่ 3

จ  านวน คะแนน %

1 96-100 5

2 91-95 4.5

20 81-90 3.2

7 60-80 2.8

0 นอ้ยกว่า60

ดีเดน่

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรบัปรุง

จ  านวน คะแนน %

2 90-100 4.8

16 80-89 4.2

22 70-79 3

8 60-69 2.6

0 นอ้ยกว่า60

จ านวน คะแนน %

14 90-100 3.2

22 80-89 3

10 70-79 2.9

3 60-69 2.6

0 นอ้ยกว่า60

30 48 49



ตวัอยา่งการก าหนดระดบัผลการประเมินและรอ้ยละการเลื่อน

ส านกั ก. ส านกั ข.

ดีเดน่

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรบัปรุง

จ  านวน คะแนน %

2 90-100 4.3-4.8

16 80-89 3.1-4.2

22 70-79 2.6-3.0

8 60-69 2.2-2.5

0 นอ้ยกว่า60

จ านวน คะแนน %

14 90-100 2.9-3.2

22 80-89 2.5-2.8

10 70-79 2.1-2.4

3 60-69 1.8-2.0

0 นอ้ยกว่า60

48 49



ยกเวน้ ผูเ้กษียณอายุ สัง่เล่ือน 30 ก.ย. 

ผูเ้สียชีวิต (ปฏิบตัิงานครบ 4 เดือน) สัง่เล่ือนวนัเสียชีวิต

การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

• ค านวณ % การเลื่อนภายในกรอบ

วงเงินการเลื่อนแลว้ประกาศ % การ

เลื่อนในแตล่ะระดบัผลการประเมิน

• แตล่ะส านกั/กอง ไม่เทา่กนัก็ได้

• ประกาศอยา่งชา้พรอ้มกบัการมีค าสัง่

เลื่อนเงินเดือน

ระดบั %
ดีเด่น 4.5 – 5.0

ดีมาก 3.5 – 4.4

ดี 2.5 – 3.4

พอใช้ 1.5 – 2.4

ผูมี้อ  านาจสัง่

เล่ือนเงินเดือน

•ส่วนกลาง = ปลดักระทรวง/อธิบดี

•ส่วนภมิูภาค = ผูว่้าฯ

ออกค าสัง่เล่ือน

•1 เม.ย.
•1 ต.ค.



การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

• แจง้เป็นขอ้มูลเฉพาะ

แตล่ะบุคคล

• แจง้เหตผุลผูท่ี้ไม่ได้

เล่ือน

นาย ก.

ต าแหน่ง .................................ระดบั.........

ส านักกอง..................................................

เงินเดือนก่อนเลื่ อน...................................

ฐานในการค านวณ....................................

รอ้ยละการเลื่ อน........................................

จ  านวนเงินท่ีไดเ้ลื่ อน.................................

เงินเดือนหลงัเลื่ อน....................................



ยกเลิกการรอเล่ือนเงินเดอืน : ผูถู้กตัง้คณะกรรมการสอบวินยัรา้ยแรงและผูถู้กฟ้องคดีอาญา

• หากถูกลงโทษ ตอ้งงดเล่ือนเงินเดือนในรอบการประเมินที่ถูกลงโทษ

• ขา้ราชการที่ถูกรอฯ ไวก่้อนกฎ ก.พ.น้ี ใหเ้ล่ือนตามผลงานท่ีประเมินไว้

การเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ต่อ)

ลาศึกษา/ฝึกอบรม : จะตอ้งท างานไม่นอ้ยกว่า 4 เดอืน

ผูไ้ปปฏิบตังิานองคก์ารระหว่างประเทศ : เม่ือกลบัมาปฏิบตังิานใหส้ัง่เล่ือนเงินเดือนใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 3 ของเงินเดือนขา้ราชการผูน้ั้น

เสียชีวิต : จะตอ้งท างานไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน และใหเ้ล่ือนเงินเดือนไดใ้นวนัเสียชีวิต

เกษียณอายุราชการ : เล่ือนเงินเดือนในวนัท่ี 30 ก.ย.

ไม่ถูกสัง่พกัราชการเกิน 2 เดือน

ไม่ลา/สาย เกินจ  านวนครัง้ท่ีก าหนด

ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตอุนัควร

ลาไม่เกิน 23 วนัท าการ โดยไม่รวมลาอุปสมบท/คลอดบุตร/ป่วยจ าเป็น/ป่วยประสบ

อนัตราย/พกัผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองคก์ารระหว่างประเทศ



ตวัอยา่ง การค านวณเลื่อนเงินเดอืน

ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ

ช านาญการพิเศษ
35,830 -50,550 43,190

18,910-35,820 31,220

เงินเดือน
ฐานในการ

ค านวณ
ผลประเมิน % เลื่อน

เงินเดือนที่ไดเ้ลื่อน 

(มีเศษปัดข้ึนเป็น10บาท)

นาย ก. 47,450 43,190 85 คะแนน 3.0 1,300

นาย ข. 37,980 43,190 85 คะแนน 3.0 1,300

นาย ค. 47,450 43,190 85 คะแนน 3.0 1,300

นาย ง. 37,980 43,190 75 คะแนน 2.5 1,080

ฐานฯ/ผลประเมิน เท่า

เงินเดือนที่ไดเ้ล่ือน  เท่า

ฐานฯ เท่า

ผลประเมิน ตา่ง 

เงินเดือนที่ไดเ้ล่ือน  ตา่ง
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ขั้นตอนการใชร้ะบบบรหิารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน

บริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน

จดัท าบญัชีแนบทา้ยค าสัง่เลื่อนเงินเดือน

ก าหนดระดบัผลการประเมินยอ่ย และรอ้ยละของการเล่ือนเงินเดือน

ในแตล่ะระดบัผลการประเมินยอ่ย
1

หน่วยงานที่ใชร้ะบบ DPIS/PPIS 4.0

ดึงขอ้มูลคะแนน ที่ไดจ้ากการ

ประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

หน่วยงานที่ไม่ไดใ้ชร้ะบบ DPIS/PPIS 4.0

น าเขา้ของมูลคะแนนการประเมินผลการ

ปฏิบตัริาชการจากไฟลแ์ม่แบบที่ส  านักงาน 

ก.พ. ก าหนด

2.1

ตรวจสอบสงักดัของขา้ราชการในการเล่ือนเงินเดือน

เช่น กรณีขา้ราชการที่ไปช่วยราชการที่หน่วยงานอ่ืน  และตดัคน/เงินไปบริหาร

การเล่ือนเงินเดือนที่หน่วยงานอ่ืน

3

4

5

2.2
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ก าหนดระดบัผลการประเมินยอ่ย และรอ้ยละของการเล่ือนเงินเดือน

ในแตล่ะระดบัผลการประเมินยอ่ย
1
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หน่วยงานที่ใชร้ะบบ DPIS/PPIS 4.0

น าเขา้ขอ้มูลคะแนนผลการประเมิน และขอ้มูลท่ีจ  าเป็น
2.1



หน่วยงานที่ไม่ไดใ้ชร้ะบบ DPIS/PPIS 4.0 น าเขา้ขอ้มูลคะแนน

การประเมินผลการปฏิบตัริาชการจากไฟลแ์ม่แบบที่ส  านักงาน ก.พ. ก าหนด 

2.2
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ตรวจสอบสงักดัของขา้ราชการในการเล่ือนเงินเดือน

 

3
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บริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 

 

4



บริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 

 

4
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บริหารวงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน 

 

4
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บริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน (การเปรียบเทียบ)
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บริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน (รายละเอียด) 
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บริหารวงเงินงบประมาณเล่ือนเงินเดือน (ตวัอยา่งรายงาน)
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จดัท าบญัชีแนบทา้ยค าสัง่เล่ือนเงินเดือน 
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