
หลักเกณฑการเล่ือนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําแหนงวิชาการ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ( 1 ตุลาคม 2552)  

-------------------------------------- 
 เพ่ือใหการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการตาํแหนงวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองโปรงใสและเปนธรรม จึงใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาเล่ือนข้ัน

เงินเดือนขาราชการในสังกัดโดยดาํเนนิการใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี ้
 

ขอ 1.  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. 2544 (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/   

ว 159 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 เร่ือง ความคบืหนาเก่ียวกับการยกเลิกระบบซีของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยยังคงสามารถดาํเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือน

ประจําปรอบ 1 เมษายน 2552 หรือรอบ 1 ตุลาคม 2552 โดยใชเกณฑ ก.พ. เดิมหรือเกณฑ

กระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของแลวแตกรณีจนกวา ก.พ.อ. จะไดปรับเปล่ียนระบบจําแนกตาํแหนง 

และคาตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา) 

 

ขอ 2. (ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนในการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา ฉบบัลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 ขอ 2 วรรค 2 การพิจารณาเล่ือนข้ัน

เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหนําผลการประเมินประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดมาเปนหลัก พรอมท้ังพิจารณา

ประกอบกับขอมูล การลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย  และจรรยาบรรณ การปฏิบตัติน

เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ดวย) การเล่ือนข้ันเงินเดอืนขาราชการ

ใหผูบังคบับัญชามอบหมายภาระงานเชิงปริมาณ(Workload) ใหแกขาราชการในสังกัด โดยจดัทํา

แบบประเมินใหสอดคลองกับภาระงานเชิงปริมาณของขาราชการสายวิชาการ ตามมติท่ีประชุม   

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 และหากหนวยงาน

มีการกําหนดสมรรถนะ (Competency) ท่ีจําเปนของตาํแหนงใหแกขาราชการในสังกัดไวแลว      

ใหมีการมอบหมายใหปฏิบตัิดวย และใหผูบังคบับญัชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตามภาระงานเชิงปริมาณ(Workload) และสมรรถนะ Competency (ถามี) 

ท่ีมอบหมายใหปฏิบัติรวมถึงพิจารณาขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและ

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ความสามารถและความอุตสาหะในการ

ปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ดังนี ้
  คร้ังที่ 2 ใหใชผลการปฏิบตัิงานตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552                    

เพ่ือเล่ือนข้ัน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 
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             สําหรับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานใหถือปฏิบัต ิ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 
ผลการประเมิน รอยละ อยูในขายไดรับ 

การพิจารณา 
โควตา 

ดีเดน 90 – 100 หนึ่งข้ัน ตองไมเกิน 14.5% ของผูท่ีครองอัตรา 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552  ของหนวยงาน 

รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย 
ด ี 60 – 89 คร่ึงข้ัน ไมกําหนด 

ควรปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมข้ึนข้ัน ไมกําหนด 
 
 

ขอ 3.   ขาราชการตําแหนงวิชาการผูไดรับอนุมัตใิหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ตาม

ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 

ใหรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือน เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

ดังกลาวและสงผลงานเมื่อส้ินสุดการลาดวย หากไมปฏิบตัิตามระเบียบจะไมไดรับการพิจารณา 
          ความดีความชอบประจําป  โดยขาราชการที่ไดรับอนมัุตใิหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการใหผูบงัคับบญัชาประเมินฯ เหมือนการปฏิบตัิงานปกต ิ
 

ขอ 4.  ขาราชการตําแหนงวิชาการผูท่ีไดรับอนุมัตใิหลาศึกษาในและตางประเทศ ลาฝกอบรม หรือ           

ดูงานในตางประเทศ ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบคร่ึงปท่ีแลวไมนอยกวา 4 เดือน 

หากมีระยะเวลาในการปฏิบตัิราชการในรอบคร่ึงปท่ีแลวมานอยกวา 4 เดือน แตไมนอยกวา                

3 เดือน และมีผลการปฏิบตัิงานอยูในหลักเกณฑสมควรไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน            

ใหเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษไดไมเกิน 0.5 ข้ัน  
 

ขอ 5. ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544 ขอ 7 ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับ

การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร่ึงขั้นในแตละคร้ังตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี ้ 

5.1 ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนเองดวยความสามารถ และดวยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินแลว

เห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน 
5.2 ในคร่ึงปท่ีแลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดอืนตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนัก  
      กวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับ 
      ปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิข์องตําแหนงหนาท่ี 
      ราชการของตน ซึ่งมิใชความผดิท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือนและได

ถูกงดการเลือนข้ันเงินเดือนเพราะถูกส่ังโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ

ในกรณีนัน้มาแลว ใหผูบังคบับัญชาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําคร่ึงปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันท่ี 1 

เมษายน หรือ วันท่ี 1 ตุลาคมของคร้ังท่ีจะไดเล่ือนเปนตนไป 
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5.3 ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
5.4 ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
5.5 ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 
5.6 ในคร่ึงปท่ีแลวมาถาเปนผูท่ีไดรับอนญุาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาฝกอบรม หรือ

ดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม  และดงูาน ณ 

ตางประเทศ ตองไดปฏิบตัหินาท่ีราชการในคร่ึงปท่ีแลวมาเปนเวลา  ไมนอยกวาสี่เดือน 
5.7 ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันทําการ 

แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮีจัย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบยี 

เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
(ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดนิทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการะหวางประเทศ 

 

ขอ 6.  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงขั้นในแตละคร้ังตองเปน 

ผูท่ีอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามขอ 5 และอยูในเกณฑ

ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี ้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน

และผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด         

ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนนิการตาม

ความคดิริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสูท่ีเส่ียง      

ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ      

เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตาํแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ       

และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดย่ิีงแก

ประเทศชาต ิ
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ขอ 7.  ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน คร่ึงปแรกไมถึงหนึ่งข้ัน ถาใน

การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร่ึงปหลัง ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดอืนไดพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานคร่ึงปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะไดรับการเล่ือนข้ัน

เงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับปนัน้ ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนอาจมีคาํส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดือน

รวมท้ังปของขาราชการผูนัน้เปนจํานวนหน่ึงขั้นคร่ึงได แตผลการปฏิบัติงานท้ังปของขาราชการ  

ผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดปประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี ้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน

และผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด         

ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนนิการตาม

ความคดิริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสูท่ีเส่ียง      

ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ      

เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตาํแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ       

และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดย่ิีงแก

ประเทศชาต ิ
ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับการเล่ือน

ข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได เพราะมีขอจํากัด

เก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

คร่ึงปหลัง ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบตังิานอยุในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก 

และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ัน

เงินเดือนอาจมี คําส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 

 

ขอ 8. ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. 2544  ขอ 12 การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

คร่ึงปใหแกขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งในคร่ึงปท่ีแลวมาไดรับอนญุาตใหลาไปปฏิบัติงานใน

องคการระหวางประเทศใหผูมีอํานาจเลื่อนข้ันเงินเดือนพิจารณาส่ังเล่ือนไดคร้ังละไมเกิน            

คร่ึงขั้น เม่ือผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยใหส่ังเล่ือนยอนหลังไปในแตละคร้ังท่ีควรจะได

เล่ือน ท้ังนี้ ใหมีการประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 
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ขอ 9.   การกําหนดโควตาและวงเงินสําหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ดังนี้   
          9.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552  
                จํากัดเฉพาะโควตา  ในการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการท้ังป 2 ข้ัน ของแตละหนวยงาน               

ตองไมเกินโควตารอยละ 14.5 ท้ังนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตองไมเกินรอยละ 15 ของ 
          ผูครองอัตรา ณ 1 มีนาคม 2552  
       จํากัดเฉพาะวงเงินเล่ือนขั้น ของแตละหนวยงาน 5.8  ท้ังนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอง

ไมเกินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการที่มีคนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2552 

โดยจะตองนาํวงเงินท่ีใชเล่ือนข้ันเงินเดือนไปแลว ณ วันท่ี 1 เมษายน 2552 มาหักออกกอน โดย
ใหคิดแยกตามกลุมขาราชการ ระดับ 1 – 8 และกลุมขาราชการระดับ   9 – 11 และขาราชการที่
ไดรับเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเตม็ข้ันดวย 

       อนึ่ง คณะ สถาบัน สํานัก และสวนงานภายใน ท่ีมีขาราชการดํารงตําแหนงผูบริหาร เชน          
รองอธิการบด ีผูชวยอธิการบด ีคณบด ีผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก/วิทยาลัย  ใหพิจารณา     
เล่ือนข้ัน ณ หนวยงานท่ีสังกัดตามบญัชีถือจายเงินเดือน (จ.18) สวนการจะพิจารณาเพ่ิมใหนั้น 
มหาวิทยาลัย (อธิการบด)ี จะพิจารณาใหตามผลการประเมินและจาํนวนโควตากลางท่ีมี 

 

ขอ 10.  จํานวนข้ันเงินเดือนท่ีจะเลื่อนได 
          คร้ังที ่2   เล่ือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ไดแก ไมเล่ือนข้ัน เล่ือนคร่ึงข้ัน เล่ือนหนึ่งข้ัน หรือ

หนึ่งข้ันคร่ึง 

 

ขอ 11. ใหจายเงินตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน ตามผลการปฏิบัติงานดังนี ้
 11.1 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน ใหไดรับเงินตอบ   
                  แทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนท่ีเต็มข้ัน  

11.2 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ัน ใหไดรับเงินตอบ 
        แทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนท่ีเต็มข้ัน  
11.3 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันคร่ึง ใหไดรับเงิน 
        ตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 6  
11.4 กรณีท่ีขาราชการมีข้ันเงินเดือนใกลถึงข้ันสูงสุดของอันดบัหรือตําแหนงใหเล่ือนข้ัน  
        เงินเดือนตามข้ันท่ีเหลืออยูกอน  แลวจึงใหไดรับคาตอบแทนพเิศษ (เต็มข้ัน) ในอัตรา 
        รอยละ ตามผลการประเมินการปฏิบตัิงาน  

 

ขอ 12. การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ ท่ีไปชวยราชการหนวยงานอ่ืนๆในสังกัดเต็มเวลา  การนับตัวเพ่ือ
คํานวณวงเงินเล่ือนข้ัน ใหคาํนวณและพิจารณาเลื่อนข้ัน จากหนวยงานท่ีไปชวยราชการนั้น 
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ขอ 13. การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนใหนาํขอมูลเก่ียวกับการลา การมาทํางานสาย พฤติกรรมการมา
ทํางานของผูนัน้ในคร่ึงปท่ีแลวมา มาประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนดวย 

 

ขอ 14. ใหทุกหนวยงานนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการโดยเครงครัด 
           ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนัยหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 

117 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540  และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.4/ว 15 ลงวันท่ี 

7 กันยายน 2540 
 

ขอ 15.  การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน จะตองดําเนินการโดยผานคณะกรรมการประจําของหนวยงาน
อยางเครงครัด 

 

ขอ 16. การเล่ือนข้ันเงินเดอืน หรือไมเล่ือนข้ันเงินเดือนใหขาราชการผูใด ขอใหถือเปนความรับผิดชอบ

ของหัวหนาหนวยงานในฐานะผูบังคับบัญชาช้ันตนท่ีจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคบับญัชา และนําผลการประเมินมาใชในการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
          กรณีขาราชการผูใดไมสมควรไดรับการเล่ือนขั้น ใหหนวยงานแจงเหตผุลใหผูนัน้ทราบกอน

ออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ือเปดโอกาสใหผูถูกประเมินไดเขาพบเพ่ือฟงคําช้ีแจงจาก

ผูบังคบับญัชา และหนวยงานตองรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิการบดีดวย 

 
---------------------------------------- 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ตําแหนงประเภททัว่ไป วชิาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552) 
-------------------------------------- 

 

 เพ่ือใหการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการตาํแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ                

เช่ียวชาญเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองโปรงใสและเปน

ธรรม จึงใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการในสังกัดโดยดาํเนินการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี ้
 

ขอ 1.  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน พ.ศ. 2544  (ตามหนังสือสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/    

ว 159 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 เร่ือง ความคบืหนาเก่ียวกับการยกเลิกระบบซีของ

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยยังคงสามารถดาํเนินการเล่ือนข้ันเงินเดือน

ประจําปรอบ 1 เมษายน 2552 หรือรอบ 1 ตุลาคม 2552 โดยใชเกณฑ ก.พ. เดิมหรือเกณฑ

กระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของแลวแตกรณีจนกวา ก.พ.อ. จะไดปรับเปล่ียนระบบจําแนกตาํแหนง 

และคาตอบแทนสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา) 

 

ขอ 2. (ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนในการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศกึษา ฉบบัลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 ขอ 2 วรรค 2 การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานตามที่สภาสถาบนัอุดมศกึษากําหนดมาเปนหลัก พรอมท้ังพิจารณาประกอบกับขอมูล 

การลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย  และจรรยาบรรณ การปฏิบัตตินเหมาะสมกับการ

เปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ดวย) การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ ใหผูบังคบับญัชา

มอบหมายภาระงานเชิงปริมาณ(Workload) และหากหนวยงานมีการกําหนดสมรรถนะ 

(Competency)ท่ีจําเปนของตําแหนงใหแกขาราชการในสังกัดไวแลว ใหมีการมอบหมายใหปฏิบตัิ

ดวย  และใหผูบังคบับญัชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ   

ตามภาระงานเชิงปริมาณ (Workload) และสมรรถนะ Competency (ถามี) ท่ีมอบหมายใหปฏิบตัิ

รวมท้ังพิจารณาขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานและนําผล         

การประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน ดังนี ้
คร้ังที่ 2  ใหใชผลการปฏิบตัิงานตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552             

เพ่ือเล่ือนข้ัน  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552  
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       เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตามท่ี 

กําหนดดังนี ้
ผลการประเมิน รอยละ อยูในขายไดรับ 

การพิจารณา 
โควตา 

ดีเดน 90 – 100 1 ข้ัน ตองไมเกิน 14.5%  ของผูท่ีครองอัตรา 
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552  ของหนวยงาน
รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย 

ด ี 60 – 89 0.5 ข้ัน ไมกําหนด 
ควรปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมข้ึนข้ัน ไมกําหนด 

  

 
ขอ 3.   ขาราชการผูท่ีไดรับอนุมัติใหลาศกึษาในและตางประเทศ ลาฝกอบรม หรือดูงานในตางประเทศ 

ตองมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานในรอบคร่ึงปท่ีแลวไมนอยกวา 4 เดือน หากมีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติราชการในรอบคร่ึงปท่ีแลวมานอยกวา 4 เดือน แตไมนอยกวา  3 เดือน และมีผลการ

ปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑสมควรไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน 1 ข้ันใหเล่ือนข้ันเงินเดือนกรณี

พิเศษไดไมเกิน 0.5 ข้ัน  
 

ขอ 4. ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ.2544 ขอ 7 ขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะ

ไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงขัน้ในแตละคร้ังตองอยูในหลกัเกณฑดังตอไปนี ้ 

4.1 ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนเองดวยความสามารถ และดวยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินแลว

เห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน 
4.2 ในคร่ึงปท่ีแลวมาจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดอืนตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวา

โทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ หรือความผดิท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิข์องตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

ซึ่งมิใชความผดิท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนข้ันเงินเดือนและได

ถูกงดการเลือนข้ันเงินเดือนเพราะถูกส่ังโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ

ในกรณีนัน้มาแลว ใหผูบังคบับัญชาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําคร่ึงปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันท่ี 1 

เมษายน หรือ วันท่ี 1 ตุลาคมของคร้ังท่ีจะไดเล่ือนเปนตนไป 

4.3 ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
4.4 ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
4.5 ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน 
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4.6 ในคร่ึงปท่ีแลวมาถาเปนผูท่ีไดรับอนญุาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาฝกอบรม หรือ

ดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม     และดูงาน 

ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาท่ีราชการในคร่ึงปท่ีแลวมาเปนเวลา ไมนอยกวาสี่เดือน 
4.7 ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน     แตไม

รวมถึงวันลาดงัตอไปนี ้

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธฮีจัย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบยี 

เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
(ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซึง่จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดนิทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการะหวางประเทศ 

 

ขอ 5.  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงขั้นในแตละคร้ัง ตองเปน

ผูท่ีอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามขอ 4 และอยูในเกณฑ

ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนีด้วย 
(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน

และผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดาํเนินการตามความคดิริเร่ิม

หรือไดรับรองใหใชคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสูท่ีเส่ียงตอ

ความปลอดภยัของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการเปน

พิเศษ และปฏิบัติงานในตาํแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ และ

งานนัน้ไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดย่ิีงแก

ประเทศชาต ิ
 
 
 



- 4 – 
 
ขอ 6.  ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน คร่ึงปแรกไมถึงหนึ่งข้ัน ถาใน

การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนคร่ึงปหลัง ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดอืนไดพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานคร่ึงปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะไดรับการเล่ือนข้ัน

เงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับปนัน้ ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนอาจมีคาํส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดือน

รวมท้ังปของขาราชการผูนัน้เปนจํานวนหน่ึงขั้นคร่ึงได แตผลการปฏิบัติงานท้ังปของขาราชการ  

ผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดปประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี ้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน

และผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด         

ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนนิการตาม

ความคดิริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสูท่ีเส่ียง      

ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ      

เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตาํแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ       

และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดย่ิีงแก

ประเทศชาต ิ
ในกรณีท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับการเล่ือน

ข้ันเงินเดือนคร่ึงปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได เพราะมีขอจํากัด

เก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

คร่ึงปหลัง ขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบตังิานอยุในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก 

และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ัน

เงินเดือนอาจมี คําส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 

 

ขอ 7.   การกําหนดโควตาและวงเงินสําหรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ดังนี้   
          7.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552  
                จํากัดเฉพาะโควตา  ในการเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการท้ังป 2 ข้ัน ของแตละหนวยงาน               

ตองไมเกินโควตารอยละ 14.5 ท้ังนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตองไมเกินรอยละ 15 ของ 
          ผูครองอัตรา ณ 1 มีนาคม 2552  
 
 
 
 



- 5 – 
 

       จํากัดเฉพาะวงเงินเล่ือนขั้น ของแตละหนวยงาน 5.8  ท้ังนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอง
ไมเกินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการที่มีคนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2552 

โดยจะตองนาํวงเงินท่ีใชเล่ือนข้ันเงินเดือนไปแลว ณ วันท่ี 1 เมษายน 2552 มาหักออกกอน    
โดยใหคิดแยกตามกลุมขาราชการ ระดบั 1 – 8 และกลุมขาราชการระดับ   9 – 11 และขาราชการ
ท่ีไดรับเงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันดวย 

   

ขอ 8.  จํานวนข้ันเงินเดือนท่ีจะเลื่อนได 
          คร้ังที ่2  เล่ือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ไดแก ไมเล่ือนข้ัน เล่ือนคร่ึงข้ัน เล่ือนหนึ่งข้ัน        

หรือหนึ่งข้ันคร่ึง 

 

ขอ 9. ใหจายเงินตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน ตามผลการปฏิบัติงานดังนี ้
 9.1 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน ใหไดรับเงินตอบ   
                แทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนท่ีเต็มข้ัน  

9.2 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ัน ใหไดรับเงินตอบ 
       แทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 ของเงินเดือนท่ีเต็มข้ัน  
9.3 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันคร่ึง ใหไดรับเงิน 
      ตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 6  
9.4 กรณีท่ีขาราชการมีข้ันเงินเดือนใกลถึงข้ันสูงสุดของอันดบัหรือตําแหนงใหเล่ือนข้ัน  
      เงินเดือนตามข้ันท่ีเหลืออยูกอน  แลวจึงใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ (เต็มข้ัน) ในอัตรา 
      รอยละ ตามผลการประเมินการปฏิบตัิงาน  

 

ขอ 10. การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการ ท่ีไปชวยราชการหนวยงานอ่ืนๆในสังกัดเต็มเวลา  การนับตัวเพ่ือ
คํานวณวงเงินเล่ือนข้ัน ใหคาํนวณและพิจารณาเลื่อนข้ัน จากหนวยงานท่ีไปชวยราชการนั้น 

 

ขอ 11. การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืนใหนาํขอมูลเก่ียวกับการลา การมาทํางานสาย พฤติกรรม          
การมาทํางาน  ของผูนั้นในคร่ึงปท่ีแลวมา (1เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552)                           

มาประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนดวย 
 

ขอ 12. ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสาย เกินจํานวนคร้ังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดังนี ้
 

การเล่ือนขั้น ลาปวย / ลากิจ มาสาย 

ไมมีสิทธิได 1 ข้ัน เกิน 7 คร้ัง เกิน 10 คร้ัง 
ได 0.5 ข้ัน 7 – 15 คร้ัง 10 – 18 คร้ัง 

ไมไดรับการเล่ือนข้ัน เกิน 15 คร้ัง เกิน 18 คร้ัง 
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ขอ 13. ใหทุกหนวยงานนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการโดยเครงครัด 
           ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนัยหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 

117 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540  และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.4/ว 15 ลงวันท่ี 

7 กันยายน 2540 
 

ขอ 14.  การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน จะตองดําเนินการโดยผานคณะกรรมการประจําของหนวยงาน
อยางเครงครัด 

 

ขอ 15. การเล่ือนข้ันเงินเดอืน หรือไมเล่ือนข้ันเงินเดือนใหขาราชการผูใด ขอใหถือเปนความรับผิดชอบ

ของหัวหนาหนวยงานในฐานะผูบังคับบัญชาช้ันตนท่ีจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคบับญัชา และนําผลการประเมินมาใชในการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
          กรณีขาราชการผูใดไมสมควรไดรับการเล่ือนขั้น ใหหนวยงานแจงเหตผุลใหผูนัน้ทราบกอน

ออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน เพ่ือเปดโอกาสใหผูถูกประเมินไดเขาพบเพ่ือฟงคําช้ีแจงจาก

ผูบังคบับญัชา และหนวยงานตองรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิการบดีดวย 

 
---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552) 
-------------------------------------- 

 เพ่ือใหการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนไปดวยความ

เรียบรอย ถูกตองโปรงใส และเปนธรรม จึงใหหนวยงานตาง ๆ พิจารณาเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําตาม

ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 
ขอ 1.  การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําใหลูกจางประจํา ตองอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณา

เล่ือนข้ันคาจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจําของสวน

ราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 7 และหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0506.6/ว 69 ลงวันท่ี 18 

กรกฎาคม 2545  ดังนี ้
ขอ 2.  การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ใหผูบังคบับัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของลูกจางประจํา โดยคาํนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานท่ีได

ปฏิบัต ิพิจารณาขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย ความสามารถและความ

อุตสาหะในการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจาง ดังนี ้
คร้ังที่ 2  ใหใชผลการปฏิบตัิงานตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552                          
             เพ่ือเล่ือนข้ัน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552  
 

             หลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้   
  

ผลการประเมิน รอยละ อยูในขายไดรับ 
การพิจารณา 

โควตา 

ดีเดน 90 – 100 หนึ่งข้ัน ตองไมเกินรอยละ 15 ของผูท่ีครอง
อัตรา ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552 ของ

หนวยงาน 
ด ี 60 – 89 คร่ึงข้ัน ไมกําหนด 

ควรปรับปรุง ต่ํากวา 60 ไมข้ึนข้ัน ไมกําหนด 
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ขอ 3.  ลูกจางประจําซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางคร่ึงข้ันในแตละคร้ัง ตองอยูในหลักเกณฑ 
          ดังนี ้

(1) ในคร่ึงปท่ีแลวมาไดปฏิบตัิงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถและดวยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการและไดประเมินแลวอยูในเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือน

ข้ันคาจางคร่ึงข้ัน 
(2) ในคร่ึงปท่ีแลวจนถึงวันออกคําส่ังเล่ือนข้ันคาจาง ตองไมถูกลงโทษทางวินยัท่ีไมหนักกวาโทษ

ภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ หรือความผดิท่ีทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิข์องตําแหนงหนาท่ีราชการของตน 

ซึ่งมิใชความผดิท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีท่ีลูกจางประจําผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีสมควรไดเล่ือนข้ันคาจางและไดถูกงด 

                เล่ือนข้ันคาจางเพราะถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษใน 
                กรณีนั้นมาแลว ใหผูบังคับบญัชาเล่ือนข้ันคาจางคร่ึงปตอไปใหผูนั้นตัง้แตวันท่ี 1  
                เมษายน หรือวันท่ี 1 ตุลาคม ของคร้ังท่ีจะไดเล่ือนเปนตนไป 

(3) ในคร่ึงปท่ีแลวตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(4) ในคร่ึงปท่ีแลวตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในคร่ึงปท่ีแลวตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังท่ีกําหนด 
(6) ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยไมมีวันลาเกินย่ีสิบสามวันทําการ 

แตไมรวมถึงวันลาดังนี ้
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธฮีัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดอิาระเบีย 

เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา ตามระเบียบวาดวยการจายคาจาง

ลูกจางประจํา 
(ข) ลาคลอดบตุรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม

เกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

 
ขอ 4.  ลูกจางประจําซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันคาจางหนึ่งข้ันในแตละคร้ังตองเปนผูอยูใน   
         หลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันคาจางคร่ึงข้ันตามขอ 3 และอยูในหลักเกณฑใด 
         หลักเกณฑหนึ่งดังนี ้
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(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดี มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและ

ผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดาํเนินการตามความคดิริเร่ิม

หรือไดรับรองใหใชคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสูท่ีเส่ียงตอ

ความปลอดภยัของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการเปน

พิเศษ และปฏิบัติงานในตาํแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ และ

งานนัน้ไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  

ขอ 5.  ในกรณีท่ีลูกจางประจําผูใดไดรับการเล่ือนข้ันคาจาง คร่ึงปแรกไมถึงหนึ่งข้ัน ถาในการพิจารณา

เล่ือนข้ันคาจางคร่ึงปหลัง ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันคาจางไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานคร่ึงปแรกกับ

คร่ึงปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะไดรับการเล่ือนข้ันคาจางหนึ่งข้ันสําหรับ   

ปนั้น ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันคาจางอาจมีคาํส่ังใหเล่ือนข้ันคาจางรวมท้ังปของลูกจางประจําผูนั้น

เปนจํานวนหน่ึงขั้นคร่ึงได แตผลการปฏิบัติงานท้ังป ของลูกจางประจําผูนัน้จะตองอยูใน

หลักเกณฑประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดงัตอไปนี ้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน

และผลดีย่ิงตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใด         

ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนนิการตาม

ความคดิริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการตอสูท่ีเส่ียง      

ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ      

เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตาํแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหนด็เหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ       

และงานนั้นไดผลดีย่ิงเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดย่ิีงแก

ประเทศชาต ิ
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ในกรณีท่ีลูกจางประจําผูใดมีผลการปฏิบตัิงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับการเล่ือนข้ันคาจาง 

คร่ึงปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจส่ังเล่ือนข้ันคาจางหนึ่งข้ันใหได เพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงิน

ท่ีจะใชเล่ือนข้ันคาจางของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนข้ันคาจาง คร่ึงปหลัง ลูกจางประจํา   

ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันคาจางหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัด

เก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใชเล่ือนข้ันคาจางในคราวนัน้ ผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ันคาจางอาจมี คําส่ังให

เล่ือนข้ันคาจางรวมท้ังปของลูกจางประจําผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 

 

ขอ 6.  จํานวนข้ันคาจางท่ีจะเล่ือนได 
          คร้ังที ่2   เล่ือน  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ไดแก ไมเล่ือนข้ัน เล่ือนคร่ึงข้ัน เล่ือนหนึ่งข้ัน 
หรือหนึ่งข้ันคร่ึง 
 

ขอ 7.  การกําหนดโควตาและวงเงินสําหรับการเล่ือนข้ันคาจาง ดังนี ้
         7.1 การเล่ือนขั้นคาจาง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552  
              จํากัดเฉพาะโควตา สําหรับผูท่ีจะไดเล่ือนข้ันคาจางท้ังป 2 ข้ัน ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน  
         ลูกจางประจําท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552 และรวมลูกจางประจําท่ีไดรับเงินตอบแทน

พิเศษกรณีคาจางเต็มข้ันดวย 
       จํากัดเฉพาะวงเงินเล่ือนขั้น มหาวิทยาลัยตองไมเกินรอยละ 6 ของอัตราคาจางรวมของ

ลูกจางประจําท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 กันยายน 2552 และลูกจางประจําท่ีไดรับเงินตอบแทน

พิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันดวย 
 
ขอ 8. ใหจายเงินตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับคาจางเต็มข้ัน ตามผลการปฏิบัติงานดังนี ้
 8.1 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันคาจางคร่ึงข้ัน ใหไดรับเงินตอบ   
                แทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 ของเงินคาจางท่ีเต็มข้ัน  

8.2 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันคาจางหนึ่งข้ัน ใหไดรับเงินตอบ 
       แทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 ของเงินคาจางท่ีเต็มข้ัน  
8.3 ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันคาจางหนึ่งข้ันคร่ึง ใหไดรับเงิน 
      ตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 6  
8.4 กรณีท่ีลูกจางประจํามีข้ันเงินคาจางใกลถึงข้ันสูงสุดของตําแหนงใหเล่ือนข้ัน  
      คาจางตามข้ันท่ีเหลืออยูกอน  แลวจึงใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ (เต็มข้ัน) ในอัตรา 
      รอยละ ตามผลการประเมินการปฏิบตัิงาน  

  
ขอ 9. การพิจารณาเล่ือนข้ันคาจางใหนําขอมูลเก่ียวกับการลา การมาทํางานสาย พฤติกรรมการมาทํางาน  

การรักษาวินัย  การปฏิบตัิตนเหมาะสมกบัการเปนลูกจางประจํา และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู
นั้นในคร่ึงปท่ีแลวมา (1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552) มาประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ัน
คาจางดวย 
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ขอ 10. ในคร่ึงปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสาย เกินจํานวนคร้ังท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดังนี ้
 

การเล่ือนขั้น ลาปวย / ลากิจ มาสาย 

ไมมีสิทธิได 1 ข้ัน เกิน 7 คร้ัง เกิน 10 คร้ัง 
ได 0.5 ข้ัน 7 – 15 คร้ัง 10 – 18 คร้ัง 

ไมไดรับการเล่ือนข้ัน เกิน 15 คร้ัง เกิน 18 คร้ัง 
 

 
ขอ 11. การเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ท่ีไปชวยราชการหนวยงานอ่ืนๆในสังกัดเต็มเวลา  การนับตัวเพ่ือ

คํานวณวงเงินเล่ือนข้ัน ใหคาํนวณและพิจารณาเลื่อนข้ัน จากหนวยงานท่ีไปชวยราชการนั้น 
 
 

ขอ 12. ใหทุกหนวยงานนําระบบเปดมาใชในการพิจารณาเล่ือนข้ันคาจางโดยเครงครัด 
           ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามนัยหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 

117 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540  และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.4/ว 15 ลงวันท่ี 

7 กันยายน 2540 
 

ขอ 13.  การพิจารณาเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา จะตองดาํเนนิการโดยผานคณะกรรมการประจําของ
หนวยงานอยางเครงครัด 

 
ขอ 14. การเล่ือนข้ันคาจาง หรือไมเล่ือนข้ันคาจางใหลูกจางประจําผูใด ขอใหถือเปนความรับผดิชอบของ

หัวหนาหนวยงานในฐานะผูบังคับบัญชาช้ันตนท่ีจะตองประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคบับญัชา และนําผลการประเมินมาใชในการเล่ือนข้ันคาจาง 
          กรณีลูกจางประจําผูใดไมสมควรไดรับการเล่ือนขั้น ใหหนวยงานแจงเหตุผลใหผูนั้นทราบกอน

ออกคําส่ังเล่ือนข้ันคาจาง เพ่ือเปดโอกาสใหผูถูกประเมินไดเขาพบเพ่ือฟงคําช้ีแจงจาก

ผูบังคบับญัชา และหนวยงานตองรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิการบดี หรือ             

รองอธิการบดท่ีีไดรับมอบหมาย ดวย 

 
---------------------------------------- 

 


