
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลกูจ้างประจํา   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจําปีงบประมาณ  2554   ครั้งที่ 1   (ณ  1  เมษายน  2554) 

  

 

เพ่ือให้การพิจารณาเกี่ยวกับเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ประจําปีงบประมาณ 2554 คร้ังที่ 1  ณ 1 เมษายน 2554  เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม จึงให้

หน่วยงานต่างๆ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อน

ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2544  ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  2544  จึงกําหนด

หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ณ 1 เมษายน 2554  ไว้ดังน้ี 

ขอ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขัน้ค่าจ้างลกูจ้างประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจําปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1 ณ 1 เมษายน 2554  ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนข้ัน

ค่าจ้าง ดังต่อไปนี้ 

1.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0506.6/ว 69  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2545  เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจํา 

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550 

1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เร่ือง

การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า – ขั้นสูง ของลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 

1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 

1.6 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2554 

ขอ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของลูกจ้างประจํา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยคํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณของตําแหน่ง  

ผลงานที่ปฏิบัติ การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ  ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

โดยนําผลการประเมินในระยะเวลาตั้งแต่  1  มิถุนายน  2553 – 30  พฤศจิกายน  2553  มาประกอบการพิจารณา

เลื่อนข้ันค่าจ้าง  ณ  วันที่  1  เมษายน  2554   

ขอ 3 การพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้าง 0.5 ขั้น ในการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 31 

มีนาคม 2554  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

3.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี

หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินแล้ว เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้น

ค่าจ้าง 0.5 ขั้น 
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3.2 การปฏิบัติงานมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนกักว่า

โทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ

ความผิดที่ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจําผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนข้ันค่าจ้างและได้ถูกงดเลื่อน 

ขั้นค่าจ้างเพราะถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีน้ันมาแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชา

เลื่อนข้ันค่าจ้างคร่ึงปีต่อไปให้ผู้น้ันต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป   

3.3 ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า  2  เดือน 

3.4 ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

3.5 ต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  4  เดือน 

3.6 สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยตามระเบียบ 

ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่า  4  เดือน 

3.7 ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม 

ข้อ 3.6  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ  เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาทีม่ีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(2) ลาคลอดบุตรไม่เกิน  90  วัน 

(3) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกิน  60  วันทําการ 

(4) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนา้ที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

(5) ลาพักผ่อน 

(6) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(7) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไมเ่กิน 23 วัน สําหรบัวันลากจิส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไมใ่ช่วันลาป่วย

ตาม (4) ให้นับเฉพาะวันทําการ 

3.8 การลาป่วยและลากิจ ลูกจ้างประจํา ต้องไม่ลาป่วยและลากิจ รวมกันเกิน 8 คร้ัง หรือ

มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง 

ขอ 4 ลูกจ้างประจําซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้นในแต่ละคร้ังต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน

หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้นตามข้อ 3 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหน่ึง

หรือหลายประการดังต่อไปน้ี 

4.1 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

และผลดีต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
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4.2 ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใด 

สิ่งหน่ึงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดําเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือได้รับรอง

ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์น้ัน 

4.3 ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง

ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

4.4 ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตําแหน่งหน้าที่จนเกิดประโยชน์ต่อทาง

ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

4.5 ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือยยากลําบากเป็นพิเศษ 

และงานน้ันได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

4.6 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงจนสําเร็จเป็นผลดีย่ิง 

แก่ประเทศชาติ   

ขอ 5 หลักเกณฑ์การลาบ่อยคร้ัง  และการมาทํางานสายเนืองๆ ในแต่ละรอบการประเมินเพ่ือ

พิจารณาเลื่อนข้ัน 

5.1 การลาบ่อยคร้ัง ลูกจ้างประจํา ต้องไม่ลาป่วยและลากิจ รวมกันเกิน 8 ครั้ง ถ้าลาป่วย

หรือลากิจรวมกันเกิน 8 ครั้ง ถือว่า “ลาบ่อยคร้ัง” หากลาเกินจํานวนคร้ังที่กําหนด แต่วันลาไม่เกิน 23 วัน ซึ่งไม่

รวมถึงวันลาตามข้อ 3.7  และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจารณาให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่เกิน  

0.5 ขั้น   

5.2 การมาทํางานสายเนืองๆ ลูกจ้างประจํา ต้องไม่มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง ถ้ามาทํางาน

สายเกิน 9 ครั้ง ถือว่า “มาทํางานสายเนืองๆ” หากถ้ามาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่กําหนด และมีผลงานดีเด่น 

ก็อาจพิจารณาให้เลื่อนข้ันค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไม่เกิน 0.5 ขั้น   

ขอ 6 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําให้นําข้อมูลเก่ียวกับการลา พฤติกรรม การมาทํางาน 

การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้

น้ันมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ  

ขอ 7 ในกรณีผู้ได้รับการพิจารณาเลือ่นขั้นค่าจ้าง 0.5 ขั้นหรือ 1 ขัน้ ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับก็

ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของอัตราคา่จ้างที่รับอยู่ แล้วแต่กรณีเป็นเวลา 6 เดือน 

ทั้งน้ี  ให้เป็นตาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ 8 กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจําที่ไปช่วย

ราชการในหน่วยงานอ่ืนให้นับจํานวนคนปฏิบัติงานและโควตา การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้นับที่หน่วยงานท่ีลูกจ้างประจํา 

ที่ไปช่วยราชการ 

ขอ 9 กําหนดกรอบโควตาร้อยละ 15 โดยคํานวณวงเงินร้อยละ 6 และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

9.1 จํานวนลูกจ้างประจําผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ณ 1 เมษายน 2554  โควตา 1 ขั้น  

จะต้องไม่เกินร้อยละ 15  ของจํานวนลูกจ้างประจําที่ครองอัตราอยู่  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554   
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9.2 วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง รวมทั้งปีจะต้องไม่เกินร้อยละ 6 จากอัตราเงินเดือน 

ที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554  ทั้งน้ี ให้นําวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง คร้ังที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2554   

มาหักออกก่อน จะคงเหลือจํานวนเงินที่ใช้สําหรับการเลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 รวมทั้งลูกจ้างประจําที่

ได้รับเงินตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ้างเต็มขั้นด้วย 

ขอ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้นําข้อมูลเก่ียวกับการลา การมาทํางานสาย พฤติกรรมการมา

ทํางานของผู้น้ันในครึ่งปีที่แล้วมา  มาประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างด้วย 

ขอ 11 ให้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ (ค่าจ้างเต็มขั้น) ตามผล 

การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

11.1  ผู้ที่ค่าจ้างเต็มขั้น แต่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการเลื่อนข้ันค่าจ้าง 

0.5 ขั้น ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2  

11.2  ผู้ที่ค่าจ้างเต็มขั้น แต่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการเลื่อนข้ันค่าจ้าง  

1 ขั้น ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4  

11.3  กรณีที่ลูกจ้างประจํามีขั้นค่าจ้างใกล้ถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตําแหน่งให้เลื่อนข้ัน

ค่าจ้างตามข้ันที่เหลืออยู่ก่อน แล้วจึงให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เต็มขั้น) ในอัตราร้อยละ ตามผลการประเมิน 

การปฏิบัติงาน 

ขอ 12 ให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองผลการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และ

วงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นต้องไม่เกินที่กําหนดไว้ในข้อ  9  

 

…………………..…….………… 

 


