
วิธีปฏบิัตเิกี่ยวกับการเล่ือนเงนิเดือน 
 

ค าจ ากัดความ 
  Cost of Living Allowance (COLA) เป็นค่าท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตของบุคลากร

ขัน้ต้น โดยจา่ยให้ทกุคนได้รับเทา่ๆ กนั  

  Merit of Works เป็นค่าผลงานของคนท่ีได้จากการประเมินค่าผลงานทุกรอบการ

ประเมิน ในแตล่ะรอบการประเมินผลคะแนนท่ีได้มี 5 ระดบั  

ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) 

ดีเดน่ 90 – 100 

ดีมาก 80 – 89 

ดี 70 – 79 

พอใช้ 60 – 69 

ต้องปรับปรุง ต ่ากว่า 60 

    

 Reward เป็นค่าท่ีบุคลากรในหน่วยงานนัน้ๆ ได้ปฏิบตัิงาน มีผลงานท่ีได้รับรางวลัยก

ย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น พนักงานดีเด่น ศิษย์เก่า

ดีเดน่ หรือได้รับรางวลัการวิจยั สิ่งประดษิฐ์ ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิเป็นต้น  

 Star Persons เป็นค่าท่ีให้กับบุคลากรในหน่วยงานท่ีได้ปฏิบัติงานในแต่ละปีซึ่งมี

ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษ์ชัดยอมรับของหน่วยงานนัน้ๆ โดยการประเมินตามเกณฑ์ท่ีมีทัง้ผลงานส าเร็จ

อยา่งดีย่ิงมีพฤตกิรรมท่ีดีและพฒันาตอ่เน่ือง เป็นต้นแบบหรือตวัอยา่งแก่บคุคลอ่ืนๆ 
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แนวทางการเล่ือนเงินเดือน  แบง่ออกเป็น 2 แนวทาง ดงันี ้

1. การแบง่ร้อยละของวงเงนิท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน ดงันี ้

แนวทาง รอบการเล่ือนเงนิเดือน 

วงเงินท่ีได้รับ

จดัสรรของแตล่ะ

หนว่ยงาน 
3% 

COLA 1% 

Merit  

2% Reward 

Star 

 
ตัวอย่างการค านวณ 

อัตราเงนิเดอืน
รวมของ

บุคลากร    ณ 1 
ก.ย. 

วงเงนิที่ได้รับ
จัดสรรของแต่
ละหน่วยงาน 

(3%) 

วงเงนิส าหรับ 

ส่วนที่ 1 

COLA (1%) 

วงเงนิส าหรับ 

ส่วนที่ 2 

Merit/Reward/Star (2%)    

(1) (2)=(1) X 3% (3) =(1) X 1% (4) = (1) X 2% 

 

100,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 

- Merit 1%=1,000 บาท 

-Reward 0.5%=500 บาท 

-Star 0.5%=500 บาท 

 
*** ตารางข้างบนท่ีปรากฏเป็นเพียงตวัอยา่งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัเิทา่นัน้ 

คณะ/หนว่ยงาน สามารถก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและบริบท 

ขององค์กรนัน้ ๆ***  

 

คณะ/หน่วยงาน

สามารถเปลี่ยนแปลง

การก าหนดร้อยละ

ของส่วนที ่2 ได้ตาม

บริบทขององคก์ร 
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2. การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนรายบุคคลทัง้นี ้แตล่ะคนในแต่ละครัง้ให้เล่ือนได้ในอตัราไม่เกิน

ร้อยละหกของฐานในการค านวณ  โดยแบ่งร้อยละของการเล่ือนเงินเดือนรายบุคคลตาม

รอบการเล่ือนเงินเดือน ดงันี ้

แนวทาง รอบการเล่ือน
เงนิเดือน 

COLA 1% 

Merit  

0% - 5% Reward 

Star 

 

ตัวอย่างการก าหนดร้อยละการเล่ือนเงนิเดือนตามผลการประเมินฯ (Merit) 
ระดับผลการประเมิน 
(มหาวิทยาลัยก าหนด) 

คะแนน 
(มหาวิทยาลัยก าหนด) 

ร้อยละการเลื่อนเงนิเดือน 
ของฐานในการค านวณ 
(คณะ/หน่วยงานก าหนด) 

ดีเดน่ 90 – 100 ไมเ่กินร้อยละ 5 

ดีมาก 80 – 89 ไมเ่กินร้อยละ 4 

ดี 70 – 79 ไมเ่กินร้อยละ 3 

พอใช้ 60 – 69 ไมเ่กินร้อยละ 2 

ต้องปรับปรุง ต ่ากวา่ 60 งดเลือ่นเงินเดือน 

  

*** ตารางข้างบนท่ีปรากฏเป็นเพียงตวัอยา่งเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบตัเิทา่นัน้ 

คณะ/หนว่ยงาน สามารถก าหนดรายละเอียดตา่ง ๆ ได้ตามความเหมาะสมและบริบท 

ขององค์กรนัน้ ๆ***  
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2.1  ส าหรับ COLA (Cost of Living Allowance) ให้จ่ายบุคลากรทุกคนในอัตราร้อยละ 1 

ของเงินเดือนบคุลากรรายบคุคล และอยูภ่ายในวงเงินท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือนร้อยละ 1 

(COLA) 

2.2  ส าหรับ Merit Reward และ Starให้จ่ายบุคลากรในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานใน

การค านวณและอยู่ภายในวงเงินท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือนร้อยละ 2  (Merit Reward 

และ Star) โดยให้หนว่ยงานก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัริาชการในส่วน

ของผลสมัฤทธ์ิ และร้อยละของการเล่ือนเงินเดือนได้ตามบริบทของหน่วยงานและจดัท า

เป็นประกาศหนว่ยงานแจ้งให้ข้าราชการในสงักดัทราบโดยทัว่กนั 
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ตัวอย่างการค านวณ 

อัตราเงนิเดือน
ของน.ส.เอบีซีดี 

ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
ระดับช านาญการ             

ณ 1 ก.ย. 
(บาท) 

 

ส่วนที่ 1 

เงนิเล่ือน
ส าหรับ 

COLA 
(วงเงนิ1%) 

(บาท) 

ส่วนที่ 2(วงเงนิ 2%) 

เงนิเล่ือนส าหรับ Merit/Reward/Star (0 - 5%) 

(บาท) 

 

รวมเงนิท่ีได้เล่ือน 

ณ 1 ต.ค. 58 

(ส่วนที่1+ส่วนท่ี2) 

วงเงนิ 3% 

(บาท) 

 

ร้อยละในการเล่ือน 

ตามฐานในการ
ค านวณ 

ณ 1 ต.ค. 
Merit 

(บาท) 

Reward 

(บาท) 

Star 

(บาท) 

รวมเงนิท่ีได้
เล่ือนส่วนที่ 2 

(บาท) 

 

ฐานในการค านวณ 

(1) (2) = 
(1)X1% 

(3) (4) (5) (6) 

= (3)+(4)+(5) 

(7) (8) = (2)+(6) 

ปัดเป็นสิบบาท 

(9) = [(8)X100]/(7) 

26,680  266.80 450 200 200 850 31,080 1,120 3.61 

 

หมายเหตุ:  เงนิท่ีได้เล่ือนของบุคลากรทุกคนในคณะ/หน่วยงานรวมกัน ต้องไม่เกินวงเงนิร้อยละ 3 (ตามข้อ 1) 

*** ตารางข้างบนที่ปรากฏเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัตเิท่านัน้คณะ/หน่วยงาน สามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ  

ได้ตามความเหมาะสมและบริบทขององค์กรนัน้ ๆ***        
 

 


