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วิชา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย...อ.อดิศร สุนทรวิภาต

อ.อดิศร สุนทรวิภาต
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ

บุคลากรท้องถิ่นและการเมือง
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โครงการ
เกษียณอายุ
ก่อนก าหนด

ต าแหน่ง และระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

O1

ทั่วไป
(General Positions)

O2

O3

K1

K2

K3

K4

วิชาการ
(Knowledge Worker Positions)

อ านวยการท้องถ่ิน
(Management  Positions)

M1

M2

M3

E1

E2

E3

บริหารท้องถ่ิน
(Executive  Positions)
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Hot News
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เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส)

01

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง 

ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. 

พ.ศ. ๒๕๕๘
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14

วิชา โบนัส/ว380 ลว26ก.พ.58 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ.pdf
วิชา โบนัส/ว380 ลว26ก.พ.58 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ.pdf
วิชา โบนัส/ว380 ลว26ก.พ.58 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ.pdf
วิชา โบนัส/ว380 ลว26ก.พ.58 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ.pdf
วิชา โบนัส/ว380 ลว26ก.พ.58 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ.pdf
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หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 

ม.35
≤ 40%

คุณสมบัติ และเงื่อนไข อปท. ยื่นเสนอขอรับโบนัส

1
คะแนน LPA
ของปีท่ี
ผ่านมา

ต้อง ≥ 60%

งบลงทุน 
≥ 10%

ปิดบัญชี
รายรับ

รายจ่าย และ
รายงานผล

2 3 4
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วิชา โบนัส/ว380 ลว26ก.พ.58 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ.pdf
วิชา โบนัส/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโบนัส.pdf
วิชา โบนัส/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโบนัส.pdf
วิชา โบนัส/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโบนัส.pdf
วิชา โบนัส/ว27 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโบนัส.pdf
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มาตรา 35 ต้องไม่สูงกว่า ≥ 40%1

อปท. ในการประเมินฯ เสนอขอรับโบนัส

คุณสมบัติ และเงื่อนไข

ค่าใช้จ่ายตาม ม.35
เงินเดือนข้าราชการ01

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า02

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง03

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น04

อ้างอิง ว138 ลว. 30 ธันวาคม 2558

17

18

../ประกาศ ก.ถ/ประกาศ ก.ถ. เรื่อง เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 2-58.pdf
วิชา LHR2019/ว138 ลว30ธ.ค.58 เรื่อง คำนวณค่าใช้จ่าย ม.35.pdf
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อ้างอิง ว๑๓๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ วรรคสอง การค านวณภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ

สี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งหมายความ
รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ ก็ให้คิดค านวณเทียบกับงบประมาณ
รายจ่ายที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบและได้รับอนุมัติ มิใช่คิด
จากข้อมูลงบประมาณจากรายรับจริงแต่อย่างใด

คะแนน LPA ของปีท่ีผ่านมา

ทุกด้านต้อง ≥ 60%2

อปท. ในการประเมินฯ เสนอขอรับโบนัส

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
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การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

ด้าน
การบริหาร
จัดการ

ด้าน
การบริหาร
งานบุคคล

และ
กิจการสภา

ด้าน
การบริหาร
งานการเงิน
และการคลัง

ด้าน
การบริการ
สาธารณะ

ด้าน
ธรรมาภิบาล

≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 60%

งปม. รายจ่ายประจ าปีต้องมี

งบเพื่อการพัฒนา (งบลงทุน) 

≥ 10%

3

อปท. ในการประเมินฯ เสนอขอรับโบนัส

คุณสมบัติ และเงื่อนไข
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การค านวณงบลงทุน 10%

BEFORE AFTER

10% 
ของ งปม.รายจ่าย

ประจ าปี

10% 
ของผลเบิกจ่าย

งปม.รายจ่ายประจ าปี

ตัวอย่าง ค านวณงบลงทุน 10%

1,515,815,391 ฿ งปม.รายจ่ายประจ าปี

≥ 151,581,540 ฿

1,410,212,380 ฿

งบลงทุน ≥10%

ผลการเบิกจ่ายทั้งหมด

ผลเบิกจ่ายงบลงทุน ≥10%≥ 141,021,238 ฿

BEFORE

AFTER

23
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อปท. จะจ่ายเงินโบนัสต้องปิดบัญชี

รายรับรายจ่าย และรายงานผลฯ
4

อปท. ในการประเมินฯ เสนอขอรับโบนัส

คุณสมบัติ และเงื่อนไข

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ  
ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทางบแสดง

ฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด เพื่อส่ง ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้
กระทรวงการคลังด้วย และส่งส าเนาให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล 
ส่งนายอ าเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล

25

26



12/25/2019

14

ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ  
ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ

ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

กรณีสิ้นปีงบประมาณ อปท.มีการเบิกจ่าย
งบลงทุนไม่ถึง 10% จะสามารถจ่ายเงินโบนัส 
ได้หรือไม่

อปท. ไม่มีสิทธิจ่ายเงินโบนัส
(อ้างอิง ว27 ข้อ 15)
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28



12/25/2019

15

กรณีข้าราชการเกษียณอายุในปีที่เสนอขอรับ
เงินโบนัส จะจ่ายเงินโบนัสโดยใช้ฐานอัตรา
เงินเดือน ณ วันที่ใด ?
ตามหลักการทั่วไป ให้ใช้ฐานอัตราเงินเดือน 
ก่อนเลื่อนขั้นเงิน (ณ วันที่ 30 ก.ย.)   ของปีที่
ขอรับการประเมินฯ แต่กรณีข้ าราชการ
เกษียณอายุ ให้ ใ ช้อัตราเงินเดือน ณ วันที่ 
29 ก.ย. (อ้างอิง ว27 ข้อ 6)

กรณีข้าราชการไปช่วยราชการต่าง อปท. 
เป็นระยะเวลา 8 เดือน จะมีสิทธิได้รับเงินโบนัส
หรือไม่
ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส
(อ้างอิง ตามประกาศฯ ข้อ ๔ >> ๑.๒ >> (๒))

29

30



12/25/2019

16

กรณีเดิมเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ต่อมามีการ
ปรับปรุงต าแหน่งระหว่างปีเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ โดยปฏิบัติหน้าที่ เหมือนเดิมและ
ต่อเนื่องจะมีสิทธิได้รับเงินโบนัส หรือไม่ ?

มีสิทธิได้รับเงินโบนัส
(อ้างอิง ว27 ข้อ 10)

วิชา
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ต าแหน่งด้านพัสดุ

31
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ประเด็น : เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ต าแหน่งด้านพัสดุ ต าแหน่งอะไรที่มีสิทธิ ?

ค าตอบ : ก.กลาง ยังไม่ยุติ

องค์ประกอบการมีสิทธิ

เป็นต าแหน่ง
ตามสายงาน
ที่ก าหนด

ผ่านการอบรม
ของ

กรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้านพัสดุจริง
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วิชา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อปท.

ประเด็น : การประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ
สารสนเทศ (LHR) จะเริ่มเม่ือใด ?

ค าตอบ : ก.กลาง มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 
28 พ.ย. 62 โดยคาดว่าจะน ามาใช้ในวันที่ 
1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
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ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ เสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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38



12/25/2019

20

ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
เร่ือง 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2558

39
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หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559

เร่ือง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่ง
เป็นประเภทตามลักษณะงาน

หนังสือส านักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว24 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

เร่ือง
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน

41
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หลักการ...ข้อ 10

ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน

ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินข้าราชการ อบจ.

นายก อบจ.

ปลัด อบจ. รองปลัด อบจ.

ขรก. ในสังกัด

ผอ.ส านัก/กอง
คลัง

ผอ.ส านัก/กอง
ช่าง

ผอ.ส านัก/กอง
สาธารณสุข

ผอ.ส านัก/กอง
การศึกษา

หน.สป.

ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด

43

44



12/25/2019

23

ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินของพนักงานเทศบาล

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

ขรก. ในสังกัด

ผอ.ส านัก/กอง
คลัง

ผอ.ส านัก/กอง
ช่าง

ผอ.ส านัก/กอง
สาธารณสุข

ผอ.ส านัก/กอง
การศึกษา

หน.สป.

ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด

ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินของพนักงานส่วนต าบล

นายก อบต.

ปลัด อบต. รองปลัด อบต.

ขรก. ในสังกัด

ผอ.กอง
คลัง

ผอ.กอง
ช่าง

ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองการศึกษา หน.สป.

ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด ขรก. ในสังกัด
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ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ผอ.ส านัก/กอง

ลูกจ้าง และพนง.จ้าง
ในสังกัด

หน.ฝ./กลุ่ม หน.ฝ./กลุ่ม

ลูกจ้าง และพนง.จ้าง
ในสังกัด

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

องค์ประกอบ
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องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ส่วนที่ 2
สมรรถนะ

ข้าราชการ/พนักงานสว่นท้องถิ่น

องค์ประกอบการประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance)

ค่าน้ าหนัก 70%

ส่วนที่ 2
สมรรถนะ (Competency)

ค่าน้ าหนัก 30 %
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ข้าราชการบรรจุใหม่

องค์ประกอบการประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance)

ค่าน้ าหนัก 50%

ส่วนที่ 2
สมรรถนะ (Competency)

ค่าน้ าหนัก 50 %

ลูกจ้างประจ า

องค์ประกอบการประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance)

ค่าน้ าหนัก 70%

ส่วนที่ 2
สมรรถนะ (Competency)

ค่าน้ าหนัก 30 %
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พนักงานจ้าง

องค์ประกอบการประเมิน
แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance)

ค่าน้ าหนัก 80%

ส่วนที่ 2
สมรรถนะ (Competency)

ค่าน้ าหนัก 20 %

ส่วนที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
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ขั้นตอนการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน

5
ขั้นตอน

1

2

3

4

5

ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลงาน)

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ

แบ่งปันค่าน ้าหนกั 

ก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนน

ก าหนดค่าเป้าหมาย
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ส่วนที่ 2
สมรรถนะ

ประเภทสมรรถนะ
โดย อ. อดศิร สุนทรวภิาต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  
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สมรรถนะ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

สมรรถนะประจ ำสำยงำน
(Functional Competency)

สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร
(Executive Competency)

โดย อ. อดศิร สุนทรวภิาต      Tel. 08 9969 2533 LINE ID : mr.rabbit_1969  

วิชา
เงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย...อ.อดิศร สุนทรวิภาต
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ค่าตอบแทน =
1. 

เงินเดือน   

2. 
เงินเพิ่ม
เหตุพิเศษ

4. 
Bonus+

3. 
สวัสดิการ

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ

สะท้อนค่างาน
ผลงาน

(Performance)

ตอบแทน
ผลสัมฤทธิ์
ประจ าปี

ต าแหน่งที่มี
ลักษณะพิเศษ
และขาดตลาด

สร้างความ
มั่นคงในการ
ท างาน

โครงสร้างระบบค่าตอบแทน

++

ส่วนที่ 1 เงินเดือน (Salary)
เงินเดือน หมายความว่า ค่าตอบแทนที่จ่าย

ให้กับข้าราชการทุกคน ตามประเภทต าแหน่ง และ
ระดับต าแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน ผลงาน 
และสมรรถนะ ปัจจุบันบัญชีอัตราเงินเดือนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ บัญชี 5 แบ่งตาม
ประเภทต าแหน่งและระดับ ออกเป็น 13 ระดับ

61

62



12/25/2019

32

ส่วนที่ 2 เงินเพิ่มเหตุพิเศษ
“เงินเพิ่ม”  หมายความวา  เงินเพิ่มส าหรับ

ต าแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปก าหนด

ส่วนที่ 2 เงินเพิ่มพิเศษ (ต่อ)
“เหตุพิเศษ” หมายความวา การท างานที่มีสภาพการ

ท างานไมนาอภิรมย ยากล าบาก ตรากตร า เส่ียงภัย เครงเครียด
กดดัน หรือเปนการท างานที่มีสภาพการท างานเส่ียงอันตราย 
ทั้งตอชีวิต รางกาย อาจมีผลกระทบตอรางกาย อาจกอใหเกิด
โรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะ หรือเปนการท างาน
ที่ตองใชความรู ความช านาญ ประสบการณสูง ซ่ึงเปนสาขาที่
ขาดแคลน มีการสูญเสียผู ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการ
เปนจ านวนมาก

63

64



12/25/2019

33

รายการเงินเพิ่มเหตุพิเศษ 
ปัจจุบัน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ก าหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเหตุพิเศษ จ านวน 5 ต าแหน่ง ดังต่อไปน้ี
1. เงินเพิ่มส าหรับต าแหนงทีม่ีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)
2. เงินเพิ่มส าหรับต าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมและ

สวัสดิการ (พ.ต.พ.)
3. เงินเพิ่มส าหรับต าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

(พ.ต.ก.)
4. เงินเพิ่มส าหรับต าแหนงที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

(พ.ต.ส.)

ส่วนที่ 3 สวัสดิการ (Welfare/Benefits)
“สวัสดิการ”  หมายความว า ค่าตอบแทนที่

หน่วยงานราชการจัดให้แก่ข้าราชการในฐานะที่ เป็น
สมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการมีทั้ง
ที่ก าหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
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ส่วนที่ 4 เงินรางวัลประจ าปี (Bonus)
“เงินรางวัลประจ าปี” หมายความวา ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานที่ให้กับองค์กร ซึ่งองค์กรสามารถน าเงิน
รางวัลประจ าปีไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรได้ตามที่ผู้บริหารองค์กรก าหนดและตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด

เป้าหมายของการให้ได้รับเงินรางวัลประจ าปี
1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ 
2. เพื่อให้ข้าราชการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือน 
3. เพื่อข้าราชการความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการท างาน

มากขึ้น 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหารในการผลักดันให้แผนงาน 

โครงการที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผล
ชัดเจน

5. เพื่อให้ราชการมีการพัฒนาหน่วยงาน คุณภาพงาน และ
การท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
ต่อประชาชน และสังคมมากขึ้น
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หลักการปัจจุบัน

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น

พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ก.จ. ประกาศ ก.ท. ประกาศ ก.อบต.

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น

พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น

พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการ...

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น ท้ายประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน
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บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานสว่นท้องถิ่น บัญชี ๕

• ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

• แบ่งออกเป็น ๑๓ แท่ง ตามประเภท
ต าแหน่ง และระดับ 

เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนขั้นสูง...ต าแหน่งทั่วไป

ที่ ระดับ
ขั้นสูง

ขรก. พลเรือน อปท.
1 ทักษะพิเศษ 69,040 -
2 อาวุโส 54,820 54,090
3 ช านาญงาน 38,750 40,900
4 ปฏิบัติงาน 21,010 25,020
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ที่ ระดับ
อัตราเงินเดือนขั้นสูง

ขรก. พลเรือน อปท.
1 ทรงคุณวุฒิ 76,800 -
2 เชี่ยวชาญ 69,040 77,380
3 ช านาญการพิเศษ 58,390 66,490
4 ช านาญการ 43,600 49,480
5 ปฏิบัติการ 26,900 30,200

เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนขั้นสูง...ต าแหน่งวิชาการ

ที่ ระดับ
อัตราเงินเดือนขั้นสูง

ขรก. พลเรือน อปท.
1 สูง 70,360 78,020
2 กลาง - 67,560
3 ต้น 59,500 50,170

เปรียบเทยีบอัตราเงินเดอืนขัน้สูง...ต าแหน่งอ านวยการทอ้งถิน่
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ที่ ระดับ
อัตราเงินเดือนขั้นสูง

ขรก. พลเรือน อปท.
1 สูง 76,800 80,450
2 กลาง - 68,640
3 ต้น 74,320 51,140

เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนขั้นสูง...ต าแหน่งบริหารท้องถิ่น

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน บัญชี ๕
32.5

32 54,090

31.5 53,310

31 25,020 40,900 52,540

30.5 24,640 40,250 51,770

30 24,270 39,620 51,000

29.5 23,900 38,990 50,240

10.5 12,220 20,360 26,980

10 11,960 19,970 26,460

9.5 11,700 19,580 25,970

1 8,750 13,470 18,010

ขั้น
ประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน
ประเภททั่วไป

ระดับช านาญงาน
ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส

75

76



12/25/2019

39

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน บัญชี ๕
32.5 49,480 77,380

32 48,740 76,220

31.5 47,990 66,490 75,050

30 45,740 63,480 71530

29.5 30,020 44,990 62,470 70,350

10.5 15,840 23,550 32,510 37,880

10 15,420 23,080 31,900 37,120

9.5 15,060 22,620 31,290 36,410

1 9,740 15,050 21,550 24,400

ขั้น
ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ

ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการ

ประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน บัญชี ๕
32.5 50,170 78,020

32 49,480 77,380

31.5 48,470 67,560 76,220

31 66,490

30.5 65,490

30

29.5

10.5

10

9.5

1 15,430 22,140 25,080

ขั้น
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ระดับต้น
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ระดับกลาง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ระดับสูง
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บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถ่ิน บัญชี ๕
32.5 51,140

32 50,170

31.5 49,480 68,640

31 67,560

30.5 66,490

30 80,450

29.5 79,240

29 78,020

10.5

10

9.5

1 15,850 22,720 25,770

ขั้น
ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต้น
ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง
ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับสูง

หลักการปัจจุบัน

เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ก.จ. ประกาศ ก.ท. ประกาศ ก.อบต.

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล

พ.ศ. ๒๕๕๘
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หลักการ...มาตรฐานทั่วไป

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์

การเลื่อนขั้นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล
พ.ศ. ๒๕๕๘

ครั้งที่ 1 
ใช้โควตา 15% ของจ านวน ขรก.

ครั้งที่ 2 
ใช้วงเงิน 6% ของอัตรา
เงินเดือน
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กลุ่มที่ 1 ผู้ด ารงต าแหน่ง

กลุ่มที่ 2 ผู้ด ารงต าแหน่ง

>> บริหารท้องถิ่น ระดับสูง
>> อ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง
>> วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

การแบ่งกลุ่มค านวณโควตาและวงเงินเลื่อนขัน้

>> บริหารท้องถิ่น ระดับต้น - กลาง
>> อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น - กลาง
>> วิชาการ ระดับปฏิบัติการ – ช านาญการพิเศษ
>> ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน - อาวุโส

YOUR LOGO
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YOUR LOGO

ค าถาม กรณีข้าราชการมีค าส่ังเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น และเลื่อน
ขั้นเงินเดือนในวันเดียวกัน วันที่ 1 เม.ย. หรือ 1 ต.ค. 
จะด าเนินการอย่างไร ? 

ให้มีค าส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนก่อน 
แล้วจึงมีค าส่ังแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น

YOUR LOGO

ค าถาม กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ หรือบรรจุกลับ จะต้องมี
เวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมากี่เดือน จึงจะมีสิทธิ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ? 

ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
กล่าวคือ จะต้องบรรจุเข้ารัุบ
ราชการ หรือบรรจุกลับ

ในวันที่ 1 ธ.ค. หรือ 1 มิ.ย. 
แล้วแต่กรณี
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YOUR LOGO

ค าถาม กรณีข้าราชการเสียชีวิต ก่อนวันที่ 1 ต.ค. หรือ
1 เม.ย. จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ อย่างไร ? 

หากอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ อปท. 
มีค าสั่งเล่ือนขั้น โดยให้มีผล
ในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

(ข้อ ๑๙) 

YOUR LOGO

ค าถาม กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ ครั้งที่ 1 ไม่ได้รับการ
เลื่อนขั้น พอถึงการประเมินครั้งที่ 2 อปท.จะสามารถเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ 1.5 ขั้น ได้หรือไม่ ? 

ไม่ได้ครับ
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หลักการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณเีต็มขั้น

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  

(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561

ประกาศ ก.จ. ประกาศ ก.ท. ประกาศ ก.อบต.

เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล  

(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบล

(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561

การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีเต็มขั้น (ข้อ 7)

32.5 51,140

32 50,170

31.5 49,480 68,640

80,450

22.5 51,520

25 68,640

ขั้น
ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับต้น
ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับกลาง
ประเภทบริหารท้องถิ่น 

ระดับสูง
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การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีเต็มขั้น (ข้อ 7(1))
32.5

32 54,090

31.5 53,310

31 52,540

30.5 51,770

30 51,000

29.5 50,240

10.5 26,980

10 26,460

9.5 25,970

1 18,010

ขั้น
ประเภททั่วไป
ระดับอาวุโส

32.5

32

31.5 66,490

25.5 54,960

25 54,090

1 21,550

ขั้น
ประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการพิเศษ

การเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีเต็มขั้น (ข้อ 7(2))
32.5 77,380

32 76,220

31.5 75,050

1 24,400

ขั้น
ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ

32.5 78,020

32 77,380

31.5 76,220

1 25,080

ขั้น
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 

ระดับสูง
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วิชา
เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หลักการปัจจุบัน

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น

พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ก.จ. ประกาศ ก.ท. ประกาศ ก.อบต.

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น

พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการ

จ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น

พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
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บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ง บัญชี 2

ระดับ ต าแหน่ง อัตรา(บ/ด)

สูง
ปลัด อปท. (สูงพิเศษ/ซ1ี0) 14,500
ปลัด / รองปลัด อปท. (C9) 10,000

กลาง
ปลัด อปท. (C8) 7,000
รองปลัด อปท. (C8) 5,600

ต้น
ปลัด อปท. (C6 - 7) 4,000
รองปลัด อปท. (C6 – 7) 3,500

1. ประเภทบริหารท้องถ่ิน

ระดับ ต าแหน่ง อัตรา (บ/ด)

สูง หัวหน้าส่วนราชการท่ีสูงกว่ากอง 
(ผอ. ส านัก) 10,000

กลาง

หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกอง 
(ผอ.กอง)

5,600

ผอ. ส่วน / หน. กลุ่มงาน
(นักบริหาร C8 เดิม)

2,500

ต้น
หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทา่กอง/ผอ.
กอง/หัวหน้าส่วน (นักบริหาร ระดับ 6 – 7 เดิม)

3,500

หัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร ระดับ 6 – 7 เดิม) 1,500

2. ประเภทอ านวยการท้องถิ่น
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ระดับ ต าแหน่ง อัตรา (บ/ด)

เชี่ยวชาญ

ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ (ชช.)
- ด้านการผังเมือง
- ด้านการฝึกอบรม
- ด้านการสืบสวนสอบสวน
- ด้านการตรวจสอบบัญชี
- ด้านนิติการ
- ด้านโบราณคดี

ฯลฯ

9,900

3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับ ต าแหน่ง อัตรา (บ/ด)

ช านาญการ
พิเศษ

ประเภทวิชาชีพ (วช.)
- วิชาชีพเฉพาะกายภาพบ าบัด
- วิชาชีพเฉพาะการทันตแพทย์
- วิชาชีพเฉพาะการพยาบาล
- วิชาชีพเฉพาะการแพทย์
- วิชาชีพเฉพาะการสัตวแพทย์
- วิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธา

ฯลฯ

5,600

ช านาญการ 3,500

3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ
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กรณีเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช านาญการ

หลักเกณฑ์
1. ด ารงต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะวิศวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรม
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ

หรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงาน ตาม ว77

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
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หลักการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ม. 9)

ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สปสช. ก าหนด

ก าหนดให้พนักงานฯ พ.ศ. 2556 (ม.4 และ ม.5)

มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2557 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

พ.ร.ฎ.

พ.ร.บ.

ระเบียบ

หลักเกณฑ์

ขั้นตอน และวิธีการ
เบิกจ่ายเงิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

101

102



12/25/2019

52

D DAY 1 ส.ค. 61
อปท. ยื่นบัตรประชาชน

ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ผู้ป่วยนอก (OPD)
ร.พ. ของรัฐทั่วประเทศ
(ไม่ต้องสแกนนิ้วแล้ว)

ผู้มีสิทธิ

บุค
คล

ใน
คร

อบ
คร

ัวข
อง

ผู้ม
ีสิท

ธิ
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เอกสารย่ืนขอใช้สิทธิ (บิดา)

ที่ บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารที่ใช้ยื่น
1 จดทะเบียนสมรสกับมารดา

ของผู้มีสิทธิ
ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า

2 จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)
3 ค าพิพากษาของศาล ค าส่ังศาล หรือค าพิพากษาของศาล

ว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดา

4 อยู่กินกับมารดาของผู้มีสิทธิ
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478

หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้
ที่รับรองว่าบิดามารดาของผู้มีสิทธิ
อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

เอกสารย่ืนขอใช้สิทธิ (มารดา)

ที่ มารดาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารที่ใช้ยื่น
1 สายเลือด 1. สูติบัตรของผู้มีสิทธิ

2. ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
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เอกสารย่ืนขอใช้สิทธิ (คู่สมรส)

ที่ คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารที่ใช้ยื่น
1 จดทะเบียนสมรส ทะเบียนสมรส

เอกสารย่ืนขอใช้สิทธิ (บุตร กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ)

ที่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารที่ใช้ยื่น
1 สายเลือด 1. สูติบัตรของบุตร หรือ

2. ทะเบียนบ้านของบุตร
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เอกสารย่ืนขอใช้สิทธิ (บุตร กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธ)ิ

ที่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย เอกสารที่ใช้ยื่น
1 จดทะเบียนสมรสกับมารดา

ของบุตร
1. ทะเบียนสมรส หรือ
2. ทะเบียนหย่า

2 จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)
3 ค าพิพากษาของศาล ค าส่ังศาล หรือค าพิพากษาของศาล

ว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ของบิดา

บุตรที่มีสิทธิ
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กำรนับล ำดับบตุร

คนแรก คนที่สอง คนที่สาม

กำรนับล ำดับบุตร

ปลัดสมชาย ปลัดสมศรี

C D E 
1 2 3

F
4

มีสิทธิ มีสิทธิ มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ
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กำรนับล ำดับบุตร
ปลัดสมชาย ปลัดสมศรี

ปลัดสมชาย น้องฟ้า (รับจา้ง) ปลัดสมศรี ช่างสมหวัง

A B 

C D E 

1 2

3 4 5 3/1 4/2 5/3

F G H 

สิทธิการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ

1. ประเภทผู้ป่วยนอก และ
ผู้ป่วยใน

2. ใช้ระบบเบิกจ่ายตรง

3. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และอัตราที่ก าหนด
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สิทธิการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของเอกชน

1. กรณี ต ามกฎหมายแพท ย์
ฉุกเฉิน ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก 
และผู้ป่วยใน ฟรี 72 ชม.

2. กรณี สถ า นพยา บ าล ข อ ง
ท า ง ร า ช ก า ร  มี ค ว า ม
จ า เป็นต้องส่งตัวไปรักษาฯ 
เป็นครั้งคราวเฉพาะประเภท
ผู้ป่วยนอก

3. ก รณี นั ด ผ่ า ตั ด ล่ ว ง ห น้ า 
(มีส่วนต่าง) ส าหรับผู้ป่วยใน

ประเภทผู้ป่วยตามกฎหมายแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP)

ฉุกเฉิน
เร่งด่วน

ฉุกเฉิน
ไม่รุนแรง

ฉุกเฉิน
วิกฤต
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ประเภทผู้ป่วยตามกฎหมายแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP)

ผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต
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ประเภทผู้ป่วยตามกฎหมายแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP)

ผู้ป่วย
ฉุกเฉินเร่งด่วน

ผู้ป่วย
ฉุกเฉินไม่รุนแรง

ส ารองจ่ายแล้วน าส่งเบิก
1. ค่าห้อง และค่าอาหาร 
2. ค่าอวัยวะ เทียมและอุปกรณ์บ าบัดโรค

ข้อ 1 และข้อ 2 เบิกได้ตามอัตราของ
สถานพยาบาลของทางราชการ

3. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ให้เบิกได้
ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไป
จริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท

สวัสดิการเงินการศึกษาของบุตร 
และค่าเล่าเรียนบุตร
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L

บุตรที่มีสิทธิ
๑. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุ

ไม่ เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่  ๑ พฤษภาคม 
ของทุกปี

๒ ไม่เกิน ๓ คน
๓. นับตามล าดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าจะ

เป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสในครั้งใดก็ตาม
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หลักการส าคัญ

๑. หลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราให้น าของข้าราชการ
พลเรือน มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒. วิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด

ประเภท และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ

ที่ ระดับ ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

1 อนุบาล 5,800
2 ประถมศึกษา 4,000
3 ม. ต้น 4,800
4 ม. ปลาย 4,800
5 อนุปริญญา 13,700
6 ปริญญาตรี 25,000
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ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทสามัญ สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน

ที่ ระดับ ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

1 อนุบาล 13,600
2 ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 13,200
3 ม. ต้น หรือเทียบเท่า 15,800
4 ม. ปลาย หรือเทียบเท่า 16,200

ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทสามัญ สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน

ที่ ระดับ ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

1 อนุบาล 4,800
2 ประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 4,200
3 ม. ต้น หรือเทียบเท่า 3,300
4 ม. ปลาย หรือเทียบเท่า 3,200
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ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน

ที่ ประเภทวิชาหรือสายวิชา ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

1 คหกรรม 16,500
2 พาณิชยกรรม 19,900
3 ศิลปหัตถกรรม 20,000
4 เกษตรกรรม 21,000

ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน

ที่ ประเภทวิชาหรือสายวิชา ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

5 ช่างอุตสาหกรรม 24,400
6 ประมง 21,100
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 19,900
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 24,400
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ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน

ที่ ประเภทวิชาหรือสายวิชา ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

1 คหกรรม 3,400
2 พาณิชยกรรม 5,100
3 ศิลปหัตถกรรม 3,600
4 เกษตรกรรม 5,000

ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน

ที่ ประเภทวิชาหรือสายวิชา ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)

5 ช่างอุตสาหกรรม 7,200
6 ประมง 5,000
7 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5,100
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 7,200
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ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. และ ปวท.
ที่ ประเภทวิชาหรือสายวิชา ปีการศึกษาละไม่เกิน

(บาท)

1 ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

30,000

2 พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 
ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรม
หรือเกษตรศาสตร์

25,000

ประเภท และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี
ที่ ระดับ ปีการศึกษาละไม่เกิน

(บาท)

1 ปริญญาตรีทุกสาขา 
ให้เบิกจ่ายได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง
ของค่าเล่าเรียน

25,000
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YOUR LOGO

YOUR LOGO
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อ. อดิศร  สุนทรวิภาต
Tel. 08 4469 0001
Tel. 08 9969 2533
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