แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว าด ว ยการเลื่ อนขั้ น คาจ า งลู กจ างประจํ าของส ว นราชการ
พ.ศ. 2544
2. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ กจ ายคา ตอบแทนพิ เ ศษของข าราชการและ
ลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
3. หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
ลูกจ างประจํ าของสว นราชการ (หนั งสือกระทรวงการคลั ง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวั นที่ 24 สิงหาคม
2553)
4. หนั ง สื อ แจ ง การปรั บ โครงสร า งอั ต ราค า จ า งลู ก จ า งของส ว นราชการ (หนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558)
5. หลักเกณฑและวิธีการใหลูกจางประจําของสวนราชการไดรับอัตราคาจางสูงกวาอัตรา
คาจางขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งในแตละระดับ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
6. บั ญชี กําหนดคุณสมบั ติ เ ฉพาะตํ าแหน งของตํ าแหน งพนั กงานพิมพ ระดั บ 4 (หนั งสื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 46 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561)
หลักเกณฑการพิจารณา
1. จํา นวนลูก จางประจําที่เ สนอขอใหไ ดรับ การเลื่อ นขั้น คาจา ง รวมทั้งป 2 ขั้น ไมเ กิน
รอยละ 15 ของจํานวนลูกจางประจําที่ครองอยู ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
2. การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหพิจารณาจาก
2.1 ผลการประเมินประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผ ลการปฏิบั ติงานตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเดน
เปนที่ยอมรับได
ตองปรับปรุง
ดีเดน

90 – 100

เปนที่ยอมรับได

60 – 89

ตองปรับปรุง

ต่ํากวา 60

คะแนน (รอยละ)
90 - 100
60 - 89
ต่ํากวา 60

การเลื่อนขั้นคาจาง
1 ขั้น
0.5 ขั้น
ไมไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง

ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน
หรือขอกําหนด หรือดีเดน
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
หรือขอกําหนด หรือยอมรับได
ผลงาน หรือคุณลักษณะการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน
หรือมีขอบกพรองอยูเสมอ

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําของสวนราชการ และขอควรพิจารณาอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา
ดังนี้
/2.2.1 การพิจารณา ...

-22.2.1 การพิจ ารณาเลื่อ นขั้น คา จา ง 0.5 ขั้น ตองไดรับผลการประเมินตาม
ขอ 2.1 (เปนที่ยอมรับได) และอยูในหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ไมถูกสั่งลงโทษทางวินั ย ที่ห นักกว าโทษภาคทัณฑ หรื อไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญา ใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกีย รติศักดิ์ ของตํ าแหน งหน าที่ราชการของตน ซึ่งไมใช ความผิด ที่ได กระทําโดยประมาทหรื อความผิ ด
ลหุโทษ
(2) ตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวา 2 เดือน
(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(4) มาทํางานสายไมเกิน 10 ครั้ง
(5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไมเกิน 120 วัน
(6) ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน
(7) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกัน หรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 60 วันทําการ
(8) ลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 23 วันทําการ แตไมรวมถึง
การลาปวยตามขอ 2.2.1 (7)
2.2.2 การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น ค า จ า ง 1 ขั้ น ตองไดรับผลการประเมินตาม
ขอ 2.1 (ดีเดน) และอยูในหลักเกณฑ ดังนี้
(1) เปนไปตามหลักเกณฑขอ 2.2.1 (1) – (3)
(2) มาทํางานสายไมเกิน 5 ครั้ง
(3) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไมเกิน 90 วัน
(4) ลาคลอดบุตรไมเกิน 60 วัน
(5) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกัน หรือ
หลายคราวรวมกันไมเกิน 30 วันทําการ
(6) ลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 8 วันทําการ แตไมรวมถึง
การลาปวยตามขอ 2.2.2 (5)
2.2.3 ลูกจางประจําที่อยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญากอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นคาจาง ถาผูบังคับบัญชาเห็นสมควรใหไดเลื่อนขั้นคาจางก็ใหรอ
การเลื่อนไวกอน จนกวาผลการสอบสวนพิจารณาแลวเสร็จ หรือศาลไดมีคําพิพากษาแลว ทั้งนี้ จะตองขอ
กันเงินสําหรับเลื่อนขั้นคาจางไว โดยจัดทําบัญชีขอกันเงิน (ตามแบบขอกันเงิน) พรอมแนบสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือสําเนาการถูกสั่งฟองคดีอาญา

