
 
คําแนะนําในการดําเนนิการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา  

ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 

                    กรณี                                              รายละเอียด 

๑. วิธีการสํารวจ 
 
๒. ระยะเวลาการประเมิน 
 
๓. หลักเกณฑและวิธีการท่ีใชประกอบการ 
พิจารณาเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 
 
 
 
 
๔. เกณฑการลาบอยครั้ง และการมา
ทํางานสาย 
 
๕. วงเงินเล่ือนขั้น 
 
 
 
 
๖. ผลการประเมินเพื่อพิจารณาเสนอขอ
เล่ือนขั้นคาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ลูกจางประจําท่ีไดรับคาจางเต็มขั้น 
หรือใกลเต็มขั้น 
 

สํารวจจํานวนอัตราลูกจางประจําท่ีครองอัตราอยู ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔   
 
ต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๔  
๓.๒ หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธผิลการปฏิบตังิานของลูกจาง 
ประจํา ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  กําหนดสัดสวนผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานเปน 
๗๐ :  ๓๐  ทั้ง ๔ กลุมงาน) 

 
๔.๑ ในคร่ึงปที่แลวมา ตองไมลาปวย ลากิจ รวมกันเกินแปดคร้ัง หรือมาทํางานสายเกินเกาคร้ัง 

 ๔.๒ ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน  
     
วงเงินเล่ือนขั้นครั้งท่ี ๒ น้ีใหเล่ือนไดภายในวงเงินไมเกินรอยละ ๖ ของอัตราคาจาง
ลูกจางประจํา ท่ีครองอัตราอยู ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยนําวงเงินที่ใชเล่ือนขั้นคาจาง
ไปแลว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาหักออกกอน (ยกเวนผูไดรับคาตอบแทนพิเศษ    
รอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ไมตองนํามาหัก) 
 
ผลการประเมินมี ๔ ระดับ ดังน้ี 
๖.๑ ผลการประเมินตองปรับปรุง (ตํ่ากวา ๖๐%)         =      งดเล่ือน 
๖.๒ ผลการประเมินเปนท่ียอมรับได (๖๐ - ๘๙%)       =     ๐.๕  ขั้น 
๖.๓ ผลการประเมินดีเดน  (๙๐ - ๑๐๐%)                =        ๑  ขั้น 
๖.๔ ผลการประเมินดีเดน  (๙๐ - ๑๐๐%)                =     ๑.๕  ขั้น 
     หากหนวยงานประสงคจะเสนอขอเล่ือนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจํา จํานวน ๑.๕ ขั้น 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๒ วรรค ๓ จํานวนผูท่ีไดรับการเล่ือนขั้นคาจางรวมท้ังป ๒ ขั้น จะตอง      
ไมเกินรอยละ ๑๔ ของจํานวนลูกจางประจํา ท่ีครองอัตราอยู ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔     
ของหนวยงาน และวงเงินท่ีใชเล่ือน ๑.๕ ขั้นน้ี จะตองรวมอยูในวงเงินเล่ือนขั้นรอยละ ๖     
ของอัตราคาจางรวม ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดวย 
 
ลูกจางประจําท่ีไดรับคาจางเต็มขั้นหรือใกลเต็มขั้น 
๗.๑ กรณีไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้น ครึ่งขั้น ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษรอยละ ๒ 
๗.๒ กรณีไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้น หน่ึงขั้น ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษรอยละ ๔ 
๗.๓ กรณีไดรับการประเมินใหเล่ือนขั้น หน่ึงขั้นครึ่ง ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษรอยละ ๖ 
      
 
 



- ๒ – 
 

คําแนะนําในการดําเนนิการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา  
ครั้งท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 
 

                  กรณี                                               รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
๘. ลูกจางท่ีไมอยูในหลักเกณฑ 
ท่ีจะเล่ือนขั้นคาจางไดครึ่งขั้น 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 
การเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
ของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๘ 
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับ 
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
การลา หรือ การมาทํางานสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. การเล่ือนขั้นคาจางลูกจาง 
ประจํา ในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

    การใหไดรับคาตอบแทนท้ัง ๓ กรณีดังกลาวในครั้งท่ี ๒ น้ี จะตองรวมอยูในวงเงินเล่ือนขั้น
รอยละ ๖ ของอัตราคาจางลูกจางประจํา ท่ีครองอัตราอยู ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔  
     สําหรับผูไดรับคาตอบแทนพิเศษรอยละ ๔ หรือรอยละ ๖ หากเปนผูท่ีไดเล่ือนทั้งป ๒ ขั้น 
จะตองมีจํานวนไมเกินรอยละ ๑๔ ของจํานวนลูกจางประจําท่ีครองอัตราอยู ณ วันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ของหนวยงาน 
     ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ ท่ีไดรับคาจางเต็มขั้น ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
พิเศษ 
 
ลูกจางประจํา ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ศธ ๐๒๐๒/๗๓๐๒ ลงวันท่ี 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง การเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญเปนกรณีพิเศษ 
(ดังแนบ) 
     สําหรับการลาหรือการมาทํางานสายเกินเกณฑ  หากหัวหนาหนวยงานพิจารณา 
เห็นสมควรเสนอขอเล่ือนขั้นคาจางเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ไมเกิน ๐.๕ ขั้น ใหดําเนินการ
ดังน้ี 
     ๑. ผูน้ันตองเปนผูอยูในหลักเกณฑสมควรไดเล่ือนขั้นคาจางเกินกวาคร่ึงขั้น 
(มีผลการประเมิน ๙๐ – ๑๐๐%) 
     ๒. แนบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แจงคะแนนประเมินที่ได พรอมหนังสือ 
รับรองเหตุผลและความจําเปนในการเสนอขอเล่ือนขั้นคาจางทุกราย หากไมแนบ 
เอกสารดังกลาว มหาวิทยาลัยจะไมนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลัย 
     ๓. ใหใสรายชื่อลูกจางประจําดังกลาว ในบัญชีขอเล่ือนขั้นคาจาง ๆ ๐.๕ ขั้น และระบุ
ในชองหมายเหตุวา “ ขอเล่ือนกรณีพิเศษ” 
     อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ    
เคยใหขอสังเกตกรณีที่มีหนวยงานเสนอขอเล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจําเปนกรณีพิเศษ
เฉพาะรายไมเกิน ๐.๕ ขั้น เนื่องจากมีวันลาเกิน สายเกินเกณฑ ที่กําหนด โดยมอบกอง
บริหารงานบุคคล แจงผูบริหารทุกหนวยงานใหดูแลในเร่ืองการมาปฏิบัติราชการสาย      
และลาปวย เพ่ือตักเตือนและหรือแกไขปองกันตามเหตุผลในแตละบุคคลอยางใกลชิด      
เพ่ือเปนการปองปรามและหรือชวยเหลือในรายที่มีความจําเปนตอไป      
 
    ใหนําผลการปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรกัษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา และขอควรพิจารณาอื่น ๆ มาประกอบการ
พิจารณาดวย (ชวงระยะเวลาต้ังแต ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
 




