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บทที่ บทที่ 11  
บทนําบทนํา  

 
 หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยทุธศาสตรการบริหารทรพัยากรบุคคลภาครัฐของสํานกังาน ก.พ. ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งดานการบริหารงานบุคคลแกหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งได

กําหนดใหมีการเผยแพร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อใหเจาหนาที่ของ

สวนราชการทีป่ฏิบัติงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดสะดวกและคลองตัวยิ่งขึ้น การบริหารงาน

ลูกจางประจําของกรมปศุสัตวซึ่งเปนสวนหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จึงมีความ

จําเปนตองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกจางประจาํใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ มีความ

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ  

แตเนื่องจากการดําเนนิการเกี่ยวกับลูกจางประจํามีระเบียบ หลักเกณฑทีก่ําหนดไวอยาง

กวางๆ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกบัการบริหารจัดการลูกจางประจําไมชัดเจน ทําใหเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงานบุคคลในแตละหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว เกิดความเขาใจคลาดเคลือ่นปฏิบัติงาน

ไมเปนไปในทศิทางเดียว ผูจัดทําคูมือการบริหารงานลกูจางประจําไดเล็งเหน็ถงึความสาํคัญและ

ความจาํเปนของการบริหารจัดการลูกจางประจํา จงึไดทาํการรวมรวมระเบียบ หลักเกณฑ ข้ันตอน 

วิธีการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกจางประจํา ประกอบดวยการเลื่อนขั้นคาจาง การ

เปลี่ยนตําแหนง การยายสับเปลี่ยน การปรับระดับตําแหนง การตัดโอนอัตรากําลัง เพือ่ใหการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : ลูกจางประจาํของกรมปศุสัตวมปีระสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกนั 

 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรวมรวมระเบียบ หลกัเกณฑที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการลกูจางประจําของสวน

ราชการ 

 2. เพื่อนําเสนอรายละเอียด ข้ันตอน และวธิีการดําเนนิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ลูกจางประจําของกรมปศสัุตว รวมทั้งรวบรวมแบบฟอรม ตัวอยางตางๆ ใชเปนคูมอืในการปฏิบตัิ 

 3. สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองดานการบริหารจัดการลูกจางประจําของกรมปศุสัตว

ใหมีประสิทธภิาพและเปนไปในทิศทางเดยีวกนั 

 

 

 

 



 นิยามศัพทเฉพาะ 
 การบริหารงานลูกจางประจาํ หมายถงึ การบริหารจัดการลูกจางประจาํ ประกอบดวยการ

เลื่อนขั้นคาจาง การเปลี่ยนตําแหนง การยายสับเปลีย่น การปรับระดับตําแหนง การตัดโอน

อัตรากําลัง ลูกจางประจํากรมปศุสัตว 

ระเบียบลูกจางประจํา หมายถึง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาํของสวน

ราชการ พ.ศ. 2537 

ลูกจางประจาํ หมายถึง ลูกจางประจาํทีจ่างจากเงินงบประมาณรายจาย เพื่อปฏิบตัิงานที่

มีลักษณะประจําโดยไมมกีําหนดเวลา ตามอัตราและจํานวนทีก่ําหนดไว 

คาจาง หมายถึง คาจางปกติที่กําหนดจายเปนรายเดือนตามอัตราทีก่ําหนดจายให

ลูกจางประจําสําหรับการทาํงานปกติ และใหหมายความรวมถงึเงนิที่เพิ่มพเิศษสําหรับการสูรบ 

(พ.ส.ร.) ดวย 

 เจาหนาที ่หมายถงึ เจาหนาที่ของหนวยงานในสงักัดกรมปศุสัตว ที่ปฏิบัติงานบุคคลใน

สวนของลกูจางประจํา 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
1. สามารถใชเปนแหลงขอมูลในการศึกษา คนควา อางองิเกี่ยวกับระเบยีบ หลกัเกณฑ

ของลูกจางประจํา เพื่อใหเกดิความสะดวก รวดเร็ว และมีความคลองตัว 

2. เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานบุคคลดานลูกจางประจํา สามารถใชเปนคูมือในการ

ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการลูกจางประจํา สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมี

ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เพื่อใหผูที่สนใจไดศึกษา คนควา และใชเปนแหลงอางอิงไดตามความสนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ บทที่ 22  
ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของ  

 

 การบริหารจัดการลูกจางประจําของกรมปศุสัตว ภายในคูมือเลมนี้ไดรวบรวมระเบยีบ 

หลักเกณฑที่เกี่ยวกับการเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํา การเปลีย่นตาํแหนงลูกจางประจํา การยาย

สับเปลี่ยนลกูจางประจาํ การปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา และการตัดโอนอัตรากําลงั

ลูกจางประจํา โดยตองดําเนนิการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และหลักเกณฑที่สํานกังาน 

ก.พ. รวมทัง้กรมปศุสัตวไดกําหนด ทั้งนี ้ผูจัดทําคูมือการบริหารงานลูกจางประจํา ไดศึกษาและ

รวบรวมระเบยีบ หลกัเกณฑที่เกี่ยวของไว ดังนี ้

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลกูจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จลูกจาง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2537 

 3. ระเบียบการทรวงการคลังวาดวยการเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ. 2544 

 4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทนพิเศษของขาราชการและ

ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถงึขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. 2544 

 5. หลกัเกณฑและวิธีการเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํา 

 6. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 เร่ือง มอบอํานาจใหสวนราชการบรหิาร

อัตรากําลังลกูจางประจาํ ลงวันที่ 27 กุมภาพนัธ 2547 

 7. คําสั่งกรมปศุสัตว ที ่529/2547 เร่ือง มอบอํานาจดานการบรหิารบคุคลลูกจางใหผูวา

ราชการจงัหวดัปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยลกูจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ. 2537 
 

   

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการใหเหมาะสมยิ่งขึน้ กระทรวงการคลังดวยความเหน็ชอบของ

คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบยีบไว ดังตอไปนี ้

  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาํของสวน

ราชการ พ.ศ. 2537” 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2537 เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลกิ 

  (1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลกูจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 

  (2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลกูจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2535 

  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง หรือขอตกลงอื่นใดในสวนที่

มีกําหนดไวแลวในระเบยีบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ 4 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกลูกจางประจาํของสวนราชการที่ได รับ

คาจางจากเงินงบประมาณรายจาย 

  ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

  ขอ 6 ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจาํตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 



(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกาํนนั แพทยประจาํตําบล สารวตัรกํานนั ผูใหญบาน 

และผูชวยผูใหญบาน 

(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(6) ไมเปนผูมกีายทพุพลภาพจนไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(7) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไว
กอนตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือกฎหมายอื่น 

(8) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีรั่งเกียจของสงัคม 

(9) ไมเปนกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(10) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(11) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทาํ
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(12) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

(13) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทาํผิดวินยัตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอืน่ 

(14) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินยัตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาํของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

(15) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจาํซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ 

(15) กระทรวงการคลังอาจพจิารณายกเวนใหเขารับราชการไดสวนผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) 

หรือ (13) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม 

(14) ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกนิสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงาน

หรือออกจากราชการเพราะกระทาํผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่ กระทรวงการคลังอาจพจิารณา

ยกเวนใหเขารับราชการได 

การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปใหเปนไป

ตามหลกัเกณฑทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

ผูที่เปนลกูจางประจําตองมีคณุสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ 

เวนแตคุณสมบัติตาม (7) หรือไดรับการยกเวนในกรณทีีข่าดคุณสมบัติตามวรรคสอง 



ขอ 7 คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงของลูกจางประจาํใหเปนไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ กระทรวงการคลัง

อาจอนุมัติใหแตงตั้งลูกจางประจําทีม่ีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนง

ตามทีก่ําหนดไวก็ได 

ขอ 8 อัตราคาจางลกูจางประจําใหเปนไปตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ 9 วันเวลาทํางาน วันหยดุราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปของ

ลูกจางประจํา ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน 

การลาหยุดราชการของลูกจางประจาํ ใหนาํระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 10 สวนราชการใดมีความจําเปนไมอาจปฏิบัติตามทีก่ําหนดไวในระเบียบนี้ 

ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนรายๆ ไป 

 
หมวด 2 

การบรรจุและการแตงต้ัง 
 

  ขอ 11 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจาํเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงใด ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงนั้น โดยบรรจุ

และแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก เวนแตการบรรจุบุคคลเขา

รับราชการเปนลูกจางประจาํตามขอ 19 และขอ 20 

  หลักสูตร วธิีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดาํเนนิการเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกหรือการคัดเลือก ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบญัชีผูสอบ

คัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

  ขอ 12 ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนจาก

กระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงการคลังอยูกอนหรือภายหลังการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จะบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงนัน้ไมได 

  ขอ 13 การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจาํและการแตงตั้งใหดาํรง

ตําแหนง ใหปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดาํรงตําแหนงเทียบเทาซึง่เปนผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 



  ขอ 14 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจําและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับบรรจุเปนเวลาไม

ต่ํากวาหกเดือนแตไมเกินหนึง่ปนับแตวนัเขาปฏิบัติหนาทีร่าชการเปนตนไป โดยอยูในความดูแล

ของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

  การประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนด 

  การประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ 13 

พิจารณาวาผูนั้นมีความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ 13 

เห็นวาผูนัน้มผีลการประเมนิต่ํากวามาตรฐานที่กาํหนดไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนัน้

ออกจากราชการได ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม ถาพน

กําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาวแลว และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เหน็วา

ควรใหผูนัน้รับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนัน้รับราชการตอไป 

  ลูกจางประจําซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการผูใดไดรับแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงอื่น ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 

  ลูกจางประจําซึ่งอยูในระหวางทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการผูใดถูกสั่งใหออกจาก

ราชการตามขอ 59 และตอมาปรากฏวาผูนั้นมกีรณีที่จะตองถูกสัง่ใหออกจากราชการตามวรรค

สามหรือตามขออ่ืน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกตามขอ 

59 เปนใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือตามขออ่ืนนัน้ได 

  ลูกจางประจําผูอยูในระหวางทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลวา

กระทาํผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวนิัยตามที่กาํหนดไวในหมวด 5 และถาผูนั้นมี

กรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสาม ก็ใหผูบงัคับบัญชาดําเนนิการตามวรรคสามไปกอน 

  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคหาใหถือ

เสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนลูกจางประจาํ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถงึการปฏิบัติหนาที่ราชการ

หรือการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่ดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผู

นั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  ขอ 15 ลูกจางประจําตําแหนงใดจะบังคับบัญชาลูกจางประจําในหนวยงานใด ใน

ฐานะใด ใหเปนไปตามที่ผูมอํีานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มอบหมาย 

  ขอ 16 การโอนลูกจางประจาํไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงลูกจางประจําในตาง

กระทรวง ทบวง กรม อาจทาํไดเมื่อผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ 13 ทั้งสองฝายไดตกลงยนิยอมใน

การการโอนนัน้แลว โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับและรับคาจางที่ไมสูงกวาเดิม ทัง้นี ้

ตามหลกัเกณฑและวิธกีารทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 



  ขอ 17 การแตงตั้งลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหมใน

กรมหรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมเดยีวกนั ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

  ขอ 18 ลูกจางประจําผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 16 หรือขอ 17 

หากภายหลังปรากฏวา เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ โดย

ไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 แตงตั้งใหผูนัน้

กลับไปดํารงตาํแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถงึการใดที่ผูนัน้ได

ปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ และการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับ

จากทางราชการในระหวางที่ไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงที่ผูนัน้มีคุณสมบัติไมตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ลูกจางประจาํผูไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตาํแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นตาม

วรรคหนึ่ง ใหไดรับคาจางตามที่พงึจะไดรับตามสภาพเดมิ และใหถือวาผูนัน้ไมมีสถานภาพอยาง

ใดในการที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ

ตําแหนงนัน้ 

  ขอ 19 ลูกจางประจาํผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตาม

กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใดๆ ใน

ระหวางรับราชการทหารอนัเสียหายแกทางราชการอยางรายแรงหรือไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว

อยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ 6 และไมไดเปนผูถูกเปลี่ยนแปลงคําสั่งตาม

ขอ 59 เปนใหออกจากราชการตามขออ่ืน หากประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในสวน

ราชการเดิมภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวันนับต้ังแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่ง

บรรจุตามขอ 13 ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงและรับคาจางตามหลกัเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

  ลูกจางประจําผูไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธินับวนัรับ

ราชการกอนถกูสั่งใหออกจากราชการรวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกัน

เสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจากราชการ เวนแตลูกจางประจําผูนั้นไดขอรับบําเหน็จ

ภายหลังจากที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร 

  ขอ 20 ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลวและไมใชเปนกรณีออกจาก

ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการ

ตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจตุามขอ 13 ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงและรบัคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนดได 



  ขอ 21 ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจํา

ตําแหนงใด หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามทีก่ําหนดไวในขอ 6 โดยไมไดรับการ

ยกเวนจากกระทรวงการคลัง หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามทีก่ําหนดไวในขอ 7 

โดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอน หรือมกีรณีตองหาอยูกอนและภายหลงัเปนผูขาด

คุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ตองหานัน้ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ

โดยพลนั แตทัง้นี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และการ

รับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจากทางราชการกอนมีคาํสั่งใหออกนัน้และถาการเขารับ

ราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหนจ็ได 

 
หมวด 3 

การเพิม่พูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจงูใจในการปฏิบติัราชการ 
 

  ขอ 22 ลูกจางประจําผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําและ

ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดบัอันเปนทีพ่อใจของทางราชการ ถือวาผู

นั้นมีความชอบ จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคาํชมเชย เครื่องเชิดชูเกยีรติ รางวัล หรือ

การไดเลื่อนขัน้คาจางตามควรแกกรณี 

  ขอ 23 การเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจํา ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานงึถงึ

คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและ

ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรักษาวินัยและการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ

เปนลูกจางประจํา ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจําที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึง่ใหอยูใน

ดุลพินิจของผูบังคับบัญชาทีจ่ะพิจารณา 

  ในกรณีที่ไมเลือ่นขั้นคาจางประจําปใหลูกจางประจาํผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจง

ใหผูนัน้ทราบพรอมเหตุผลที่ไมเลื่อนขัน้คาจางให 

  ขอ 24 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํ ใหดาํเนินการตามขอ 23 และใหผูมี

อํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เปนผูส่ังเลื่อน 

  ขอ 25 การเลือ่นขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําซึง่ถึงแกความตาย เนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหน็จ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

  ขอ 26 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พฒันาลกูจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อให

รูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลกัและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของ



ลูกจางประจํา แนวทางปฏิบตัิตนเพื่อเปนลกูจางประจําทีด่ี และเพื่อเพิม่พูนความรู ทกัษะ ทัศนคติ

ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหลูกจางประจาํผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ราชการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ 27 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมนิผลการปฏิบัติราชการของลกูจางประจาํ

ผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขัน้คาจาง พัฒนาลกูจางประจํา

และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมหีนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหลูกจางประจําผู

อยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนลกูจางประจาํและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
หมวด 4 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

  ขอ 28 ลูกจางประจําตองรักษาวนิัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

  ลูกจางประจําผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินยัตามที่

กําหนดไวในหมวดนี ้ผูนัน้เปนผูกระทําผิดวินัย จะตองไดรับโทษทางวนิัย เวนแตมีเหตุอันควรงด

โทษตามทีก่ําหนดไวในหมวด 5 

  ขอ 29 ลูกจางประจําตองสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ขอ 30 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยง

ธรรม 

  หามมิใหอาศยัหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอาํนาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดย

ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน

ไดประโยชนทีม่ิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผดิวินัยอยางรายแรง 

  ขอ 31 ลูกจางประจําตองตั้งใจปฏิบัตหินาที่ราชการใหเกดิผลดีหรือ

ความกาวหนาแกราชการ 

  ขอ 32 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส 

ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

  การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดวินยัอยางรายแรง 

  ขอ 33 ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 



  การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทาง

ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 

  ขอ 34 ลูกจางประจําตองถือเปนหนาทีพ่ิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ

เคลื่อนไหวอนัอาจเปนภยนัตรายตอประเทศชาติ และตองปองกนัภยนัตรายซึง่จะบงัเกิดแก

ประเทศชาติจนเต็มความสามารถ 

  ขอ 35 ลูกจางประจําตองรักษาความลับของทางราชการ 

  การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดวินยัอยางรายแรง 

  ขอ 36 ลูกจางประจําตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่

ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลกีเลีย่ง แตถาเห็น

วาการปฏิบัติตามคําสั่งนัน้จะทาํใหเสยีหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทาง

ราชการจะเสนอความเหน็เปนหนังสือทันที เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได  

และเมื่อได เสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายนืยนัใหปฏิบัตติามคําสั่งเดิม ลูกจางประจาํ

ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏบิัติตาม 

  การขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบงัคบับัญชา ซึง่สั่งในหนาที่

ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  ขอ 37 ลูกจางประจําตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขาม

ผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปน

พิเศษชั่วครัง้คราว 

  ขอ 38 ลูกจางประจําตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด

ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

  การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดทางวนิัยอยางรายแรง 

  ขอ 39 ลูกจางประจําตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ และใหนาํจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนทีก่ําหนดไวตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนมาใชบงัคับแกลูกจางประจําโดยอนโุลม 

  ขอ 40 ลูกจางประจําตองอทุศิเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิง้หรือทอดทิ้ง

หนาที่ราชการมิได 



  การละทิง้หรือทอดทิง้หนาทีร่าชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตใุหเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกนัเปนเวลาเกนิกวาสิบหาวนั

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ

ของทางราชการ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  ขอ 41 ลูกจางประจําตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการ

อยางใดที่เปนการกลัน่แกลงกัน และตองชวยเหลือกนัในการปฏิบัติราชการระหวางลกูจางประจํา

ดวยกนัและผูรวมปฏิบัติราชการ 

  ขอ 42 ลูกจางประจําตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ

สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพ

เรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูตดิตอราชการ 

  การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยาง

รายแรง เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 

  ขอ 43 ลูกจางประจําตองไมกระทาํการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทาํการหา

ผลประโยชนอันอาจทําใหเสยีความเทีย่งธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิข์องตาํแหนงหนาที่ราชการ

ของตน 

  ขอ 44 ลูกจางประจําตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนง

อ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนัน้ในหางหุนสวนหรือบริษัท 

  ขอ 45 ลูกจางประจาํตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่

ราชการและในการปฏิบัติอ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวยโดยอนโุลม 

  ขอ 46 ลูกจางประจําตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง

หนาที่ราชการของตนมิใหเสือ่มเสีย โดยไมกระทาํการใดๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

  การกระทําความผิดอาญาไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจาํคุกโดยคํา

พิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก หรือใหรับโทษทีห่นกักวาจาํคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาํการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยาง

รายแรง เปนความผิดวินยัอยางรายแรง 

  ขอ 47 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจาํผูอยูใต

บังคับบัญชามีวินยัและปองกนัมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชากระทาํผิดวินยั และ

ดําเนนิการทางวนิัยแกลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมมีูลวากระทาํผดิวินัย 

  การเสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชามีวนิัยใหกระทํา

การโดยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลงัใจ การจูงใจหรือ



การอื่นใดในอนัที่จะเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสาํนึก และพฤตกิรรมของลูกจางประจาํผูอยู

ใตบังคับบัญชาใหเปนไปในทางทีม่ีวนิัย 

  การปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ใหกระทําโดย

การเอาใจใส สังเกตการณ และขจัดเหตุทีอ่าจกอใหเกิดการกระทําผิดวินัยในเรื่องอนัอยูในวิสัยที่

จะดําเนนิการปองกนัตามควรแกกรณีได 

  เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา

ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยโดยยงัไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบงัคับบัญชารีบดําเนินการ

สืบสวนหรือพจิารณาในเบื้องตนวากรณีมมีูลหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล ก็ใหยุติเร่ืองได ถาเห็น

วากรณีมีมูล ก็ใหดําเนนิการทางวินยัทนัท ี

  ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามหมวดนี้หรือปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวโดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวนิัย 

  ขอ 48 โทษทางวนิัยม ี5 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดคาจาง 
(3) ลดขั้นคาจาง 
(4) ปลดออก 

(5) ไลออก 

ขอ 49 การลงโทษลกูจางประจําใหทําเปนคําสั่ง ผูส่ังลงโทษตองสัง่ลงโทษให

เหมาะสมกับความผิด และมิใหเปนไปโดยความพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสจริต หรือ

ลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสัง่ลงโทษใหแสดงวาผูถกูลงโทษไดกระทําผิดวินยัในกรณีใดตาม

ขอใด 

 
หมวด 5 

การดําเนินการทางวินยั 
 

  ขอ 50 การดําเนินการทางวินัยแกลูกจางประจําซึ่งมีกรณีอันมีมูลวากระทํา

ผิดวินัย ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 

  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางไม

รายแรง ใหดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณีกลาวหาวากระทําผิด

วินัยอยางรายแรง ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอ

กลาวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนบัสนนุขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุ



หรือไมระบุชื่อพยานก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เมื่อดําเนนิการ

แลวถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวนิัยก็ใหดําเนนิการตามขอ 51 หรือขอ 52 แลวแตกรณี 

ถายงัฟงไมไดวาผูถกูกลาวหากระทําผิดวนิยั จึงจะยุติเร่ืองได 

  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 

เปนผูส่ังแตงตัง้ 

  หลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความจริงและ

ยุติธรรม และอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  ขอ 51 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินยัอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่ง

ลงโทษภาคทณัฑ ตัดคาจาง หรือลดขั้นคาจางตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุ

อันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรบัการลงโทษภาคทัณฑใหใช

เฉพาะกรณีกระทําผิดวินยัเลก็นอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึง่ยงัไมถึงกับจะตองถกูลงโทษตัด

คาจาง ถาผูบงัคับบัญชาเหน็วาผูนัน้ควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ให

รายงานตอผูบงัคับบัญชาของผูนัน้ทีม่ีอํานาจเพื่อใหพิจารณาดําเนนิการเพื่อลงโทษตามควรแก

กรณี 

  ในกรณีกระทาํผิดวินยัเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาว

ตักเตือน หรือใหทาํทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 

  การลงโทษตามขอนี้ ผูบงัคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลกูจางประจําผูอยูใต

บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  ขอ 52 ลูกจางประจาํผูใดกระทาํผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

ขอ 13 ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ในกรณีที่ส่ังลงโทษไลออก ถามี

เหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลด

ออก 

  ผูถูกสั่งลงโทษปลดออกตามวรรคหนึง่ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเสมือนวาผูนั้น

ลาออกจากราชการ 

  ขอ 53 ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่

ปรากฏชัดแจงตามที่กาํหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูมีอํานาจสัง่บรรจุ

ตามขอ 13 จะดําเนนิการตามขอ 52 โดยไมสอบสวนก็ได 

  ขอ 54 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรอืละเวนกระทําการใดที่

พึงเหน็ไดวาเปนความผิดวนิยัอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของ

ผูนั้น หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 



หรือเปนการกลาวหาเปนหนงัสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตอง

หาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือ

ความผิดลหโุทษ แมภายหลังผูนัน้จะออกจากราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตาย ผู

มีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจดําเนนิการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ 50 และดําเนนิการ

ทางวนิัยตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวาผูนัน้ยงัมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่

ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทาํผิดวินยัที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตดัคาจาง หรือ

ลดขั้นคาจาง ก็ใหงดโทษเสยีได 

  ขอ 55 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทาํผิดอาญา เวนแตเปน

ความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจสั่ง

พักราชการหรอืส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลงั

ปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาวาผูนั้นมไิดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษ

ปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตอ่ืุน ก็ใหผูมีอํานาจสัง่บรรจุ

ตามขอ 13 ส่ังใหผูนัน้กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงที่ไมสูงกวาเดิมที่ผูนัน้มี

คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนงนัน้ 

  เมื่อไดมีการสัง่ใหลูกจางประจําผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตาม

วรรคหนึง่แลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืน

อีก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจดําเนนิการสืบสวนหรือดําเนนิการทางวนิัยตามที่

กําหนดไวในระเบียบนี ้

  ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือส่ังใหผู

ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตอ่ืุนที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทาํผิด

วินัยอยางรายแรง ก็ใหผูนั้นมีสภาพเปนลูกจางประจําตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออก

จากราชการไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 

  คาจาง เงินอืน่ที่จายเปนรายเดือนและเงนิชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงิน

ดังกลาวของผูถูกสั่งพักราชการและผูถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบวาดวยการนั้น สําหรับผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบ

ดังกลาว ใหถือเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสัง่พักราชการ 

  หลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการสัง่พักราชการ การสัง่ใหออกจากราชการไว

กอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนนิการเพื่อใหเปนไปตาม

ผลการสอบพจิารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดย

อนุโลม 



  ขอ 56 การลงโทษลกูจางประจําในสวนราชการทีม่ีกฎหมาย ระเบียบ หรือ

ขอบังคับวาดวยวนิัยโดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบียบนี้ หรือลงทัณฑ หรือลงโทษตามกฎหมาย 

หรือระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยวนิัยนัน้อยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณีและพฤติการณได แต

ถาเปนการกระทําผิดวินยัอยางรายแรงตามระเบียบนี้กใ็หผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณา

ดําเนนิการตามที่กาํหนดไวในระเบียบนี ้

 
หมวด 6 

การออกจากราชการ 
 

  ขอ 57 ลูกจางประจําออกจากราชการ เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) พนจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหนจ็ลูกจาง 
(3) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามขอ 

58 

(4) ถูกสั่งใหออกตามขอ 14 ขอ 21 ขอ 55 ขอ 59 ขอ 60 ขอ 61 ขอ 62 หรือขอ 

63 หรือ 

(5) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

วันออกจากราชการตาม (4) และ (5) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  การตอเวลาราชการใหลูกจางประจําที่ตองออกจากราชการตาม (2) รับราชการ

ตอไปจะกระทาํมิได 

  ขอ 58 นอกจากกรณีตามวรรคหา ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจาก

ราชการ ใหยืน่หนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา โดยใหยื่นลวงหนากอนวันที่จะ

ขอลาออกจากราชการไมนอยกวาสามสบิวัน เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เปนผูพจิารณา

อนุญาต 

  ในกรณีมีเหตผุลความจาํเปนพิเศษ ผูบังคบับัญชาจะอนญุาตใหลูกจางประจําซึง่

ประสงคจะลาออกจากราชการยื่นหนงัสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอยกวาสามสิบวันก็ได 

  ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชน

แกราชการ จะยับยั้งการอนญุาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวนันับต้ังแตวันขอลาออกก็ได 

แตตองแจงการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบ

กําหนดเวลาที่ยับยั้งแลวใหการลาออกมีผลต้ังแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยัง้ 



  ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและ

ไมไดยับยั้งการอนุญาตใหลาออกตามวรรคสอง ใหการลาออกนัน้มีผลต้ังแตวันขอลาออก 

  ในกรณีที่ลูกจางประจาํผูใดประสงคจะขอลาออกจากราชการเพื่อดํารง

ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิน่ ใหยื่นหนังสอืขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาอกมีผลต้ังแตวันที่ผูนัน้ขอ

ลาออก 

  หลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและ

การยับยัง้การอนุญาตใหลาออกจากราชการ ใหเปนไปตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  ขอ 59 เมื่อลูกจางประจาํผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ

ราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการ 

  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการจามวรรคหนึง่และตอมาปรากฏวาผู

นั้นมกีรณีที่จะตองถูกสัง่ใหออกจากราชการตามขออ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหาร ก็ใหผูมีอํานาจ

ส่ังบรรจุตามขอ 13 มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึง่เปนใหออกจาก

ราชการตามขออ่ืนนัน้ได 

  ขอ 60 ผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ 13 มีอํานาจสัง่ใหลูกจางประจาํออกจาก

ราชการเพื่อรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหนจ็ลูกจางได และการสั่งใหออก

จากราชการเพื่อรับบําเหนจ็นอกจากใหทําไดในกรณทีี่กําหนดไวในขออ่ืนของระเบียบนี้แลว ใหทํา

ไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอไปนี้ดวยคือ 

  (1) เมื่อลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดย

สม่ําเสมอ ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นสมควรใหออกจากราชการใหส่ังใหผูนัน้ออกจาก

ราชการได 

  (2) เมื่อลูกจางประจําผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ 6 (1) (4) (5) (6) (9) หรือ (10) 

ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการได 

  (3) เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสยัวาเปนผูขาด

คุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6 (3) และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เหน็วากรณีมีมูลก็ใหส่ังแตงตัง้

คณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนําขอ 61 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผูมีอํานาจ

สั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 6 (3) ก็ใหส่ังใหผูนัน้ออกจาก

ราชการได 



  (4) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ัง

ใหลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงนัน้ออกจากราชการไดตามหลกัเกณฑและวิธกีารที่

กระทรวงการคลังกําหนด  

  (5) เมื่อลูกจางประจําผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ังใหผูนัน้

ออกจากราชการ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  ขอ 61 เมื่อลูกจางประจาํผูใดมีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน

ความสามารถในอันที่จะปฏบิัติหนาที่ของตน บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม

เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 เห็นวากรณีมูล ถาใหผู

นั้นปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถกูกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ

พยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย เมือ่มีการ

สอบสวนแลวและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 พิจารณาเหน็วาสมควรใหออกจากราชการ ก็ใหส่ัง

ใหผูนัน้ออกจากราชการเพือ่รับบําเหน็จได 

  หลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนดไว

ในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 

  ในกรณีที่เปนกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน จะดาํเนนิการตามวรรคหนึง่โดยไมสอบสวนก็ได 

  ขอ 62 เทื่อลูกจางประจาํผูใดมีกรณีถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 50  

และคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินัย

อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอทีจ่ะลงโทษไดตามขอ 52 วรรคหนึ่ง แตมี

มลทินหรือมัวหมองในกรณทีี่ถูกสอบสวนนั้นซึง่ถาใหปฏิบัติราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก

ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหนจ็ได 

  ขอ 63 เมื่อลูกจางประจาํผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคาํสั่งศาล หรือตองรับโทษ

จําคุกโดยคาํพิพากษาถงึทีสุ่ดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึง่

ยังไมถงึกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ 13 จะสั่งใหผูนั้นออก

จากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 

 

 



หมวด 7 
การอุทธรณ 

 

  ขอ 64 ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังลงโทษตามระเบียบนี ้ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณได

ภายในสามสบิวันนับแตวัยทราบคําสัง่ 

  การอุทธรณและการพจิารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

  ในกรณีที่ส่ังใหผูอุทธรณกลบัเขาปฏิบัติราชการ ใหนาํขอ 55 มาใชบงัคับโดย

อนุโลม 

 
หมวด 8 

การรองทกุข 
 

  ขอ 65 ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบนี้ดวยเหตุใดๆ 

ใหผูนั้นมีสิทธริองทุกขไดภายในสามสิบวนันับแตวนัทราบคําสั่ง 

  ขอ 66 ลูกจางประจําผูใดเหน็วาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาทีป่ฏิบัติตอตนโดย

ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถกูตองตามกฎหมาย หรือมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติ

ของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูนัน้

อาจรองทกุขตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่มีสิทธิ

อุทธรณตามหมวด 7 ซึ่งตองใชสิทธิอุทธรณตามที่กาํหนดไวในหมวดนั้น 

  ขอ 67 การรองทกุขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ 68 ในระหวางทีย่ังมิไดกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตาม

ระเบียบนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดไวแลวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

  ขอ 69 ลูกจางประจําผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจาก

ราชการอยูกอนวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามระเบียบนีม้ีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้น

หรือส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลกูจางประจําของสวน



ราชการที่ใชอยูในขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณา และการดําเนนิการเพือ่ลงโทษหรือให

ออกจากราชการ ใหดําเนนิการตามระเบียบนี้เวนแต 

  (1) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูใน

ขณะนั้นไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ใหสอบสวนตามระเบียบนั้น

ตอไปจนกวาจะเสร็จ 

  (2) กรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูใน

ขณะนั้นเสร็จไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณานัน้เปนอันใชได 

  ขอ 70 ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 ใหผูนั้นมีสิทธอุิทธรณไดตามขอ 64 

  ขอ 71 ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2525 กอนวนัที่ระเบยีบนี้ใชบังคับใหผูนัน้มีสิทธิรอง

ทุกขไดตามขอ 65 

 

      ประกาศ ณ วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2537 

       นายไตรรงค  สุวรรณคีรี 

                 (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) 

      รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบตัิราชการแทน 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยบําเหน็จลกูจาง 

(ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2537 

 

  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จ

ลูกจางใหเหมาะสมยิง่ขึ้น กระทรวงการคลังจึงวางระเบยีบไวดังตอไปนี ้

  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที ่

5) พ.ศ. 2537” 

  ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวนัที ่1 เมษายน 2537 เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลกิความในขอ 7 แหงระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหนจ็

ลูกจาง พ.ศ. 2519 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที ่

4) พ.ศ. 2534 และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 7 ลูกจางประจาํจะไดรับบําเหนจ็ปกติ เมือ่ตองออกจากงานดวยเหตุ

หนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 

   (1) ลาออกโดยไมมีความผดิ และไดรับอนุญาตจากผูมอํีานาจสั่งบรรจุ

และแตงตั้ง หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลว 

   (2) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

   (3) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว 

   (4) ปวยเจ็บไมอาจปฏิบัติหนาที่การงานของตนโดยสม่าํเสมอหรือโดยมีใบ

ตรวจแพทยซึ่งทางราชการรับรองวาไมสามารถหรือไมสมควรทํางานตอไป 

   (5) ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ 

   (6) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย

ความบริสุทธิ์ใจ 

   (7) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล 

สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 



   (8) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

   (9) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก เปนผูมีกายทพุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

   (10) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

   (11) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย 

   (12) ทางราชการเลิกหรือยบุตําแหนง 

   (13) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาทีก่ารงานของตนใหมี

ประสิทธิภาพหรือประพฤตตินไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีก่ารงาน หรือบกพรองในหนาที่ดวย

เหตุใด 

   (14) ถูกสัง่ใหออกจากราชการ เนื่องจากมเีหตุอันควรสงสัยอยางยิง่วาผู

นั้นกระทาํความผิดวินยัอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออก 

หรือไลออกไดแตมีมลทินหรอืมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถาใหปฏิบัติงานตอไปอาจจะ

เปนการเสียหายแกทางราชการ 

   (15) ถูกสัง่ใหออกจากราชการ เนื่องจากรบัโทษจําคกุโดยคําสัง่ศาล หรือ

ตองรับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ ซึง่ยงัไมถงึกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก 

   (16) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

   ในกรณี (1) และ (2) ตองทาํงานเปนลกูจางประจํามาแลวไมนอยกวาหา

ปบริบูรณ 

   ในกรณี (3) ถงึ (16) ตองทํางานเปนลกูจางประจํามาแลวไมนอยกวา

หนึง่ปบริบูรณ 

  ขอ 4 ใหยกเลกิความในขอ 8 แหงระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหนจ็

ลูกจาง พ.ศ. 2519 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที ่

2) พ.ศ. 2526 และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 8 บําเหนจ็ปกติที่จะจายตามความในขอ 7 ถาลูกจางประจาํผูมสิีทธิ

ไดรับตายเสียกอนไดรับเงินบําเหน็จปกต ิเงินดงักลาวยอมเปนมรดกตกทอดแกทายาทตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 



  ขอ 5 ใหยกเลกิความในขอ 9 แหงระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหนจ็

ลูกจาง พ.ศ. 2519 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที ่

2) พ.ศ. 2526 และใหใชความตอไปนี้แทน 

   “ขอ 9 ลูกจางประจําผูใดตายในระหวางรบัราชการ ถาลูกจางประจําผู

นั้นไดทาํงานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ และความตายนั้นมิไดเกิดขึ้น

เนื่องจากความประพฤติชัว่อยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินบาํเหน็จปกติเปนจาํนวนตาม

เกณฑคํานวณในขอ 19 แกทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดก ตามประมวลกฎมายแพงและพาณิชยโดย

อนุโลม 

   เงินบาํเหน็จปกติตามวรรคแรก ใหแบงจายแกผูมีสิทธิตามสัดสวนของ

เงินมรดกโดยมิตองกนัสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดงักลาวไมถือเปนสนิสมรส” 

  ขอ 6 ใหยกเลกิความในขอ 10 แหงระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จ

ลูกจาง พ.ศ. 2519 และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

   “ขอ 10 ลูกจางประจําผูใด มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรง หรือถกูฟองคดีอาญา หรืออยูในระหวางถูกพกังาน ถาถงึแกความตายกอนไดรับการ

วินจิฉัยเรื่องทีก่ระทาํผิดวินยั หรือกอนคดีอาญาถงึที่สุด ใหเจากระทรวงพิจารณาวินจิฉัยวาถาผูนั้น

ไมถึงแกความตายเสียกอน จะตองไดรับโทษถงึไลออกหรือไม ถาเหน็วาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึง

ไลออก ทายาทของลูกจางประจําผูนัน้ไมมสิีทธิไดรับบําเหน็จปกติตามขอ 9” 

  ขอ 7 ใหยกเลกิความในขอ 13 แหงระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จ

ลูกจาง พ.ศ. 2519 และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

   “ขอ 13 ลูกจางประจาํหรือลูกจางชั่วคราว ผูไดรับอันตรายดังกลาวในขอ 

11 ถาถึงแกความตายเพราะเหตนุั้นกอนไดรับบําเหน็จพิเศษไป ใหจายบําเหน็จพเิศษแกทายาทผู

มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม ตามอัตราดังตอไปนี ้

   (1) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกต ิเปนจาํนวนเทากับอัตราคาจางเดือนสดุทาย

สามสิบเดือน 

   (2) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาดังกลาวในขอ 12 (2) เปนจาํนวนเทากับอัตรา

คาจางเดือนสดุทายสี่สิบแปดเดือน 

   เงินบาํเหน็จพิเศษตามวรรคแรก ใหแบงจายแกทายาทผูมีสิทธิตามสัดสวนของ

เงินมรดก โดยมิตองกนัสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดงักลาวไมถือเปนสนิสมรส 

   ในกรณีลูกจางชั่วคราวตาย ใหไดรับบําเหน็จพิเศษสามสวนในสี่สวนของ

ลูกจางประจํา” 



  ขอ 8 ใหยกเลกิความในขอ 14 แหงระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จลูกจาง 

พ.ศ. 2519 

 

      ประกาศ ณ วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2537 

 

       นายไตรรงค  สุวรรณคีรี 

                 (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) 

      รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบตัิราชการแทน 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยการเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจาํของสวนราชการ พ.ศ. 2544 

 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2544 เห็นชอบตามทีก่ระทรวงการคลัง

เสนอใหนําหลกัเกณฑการเลือ่นขั้นคาจาง การใหเงินเพิ่มพิเศษ และการใหเงนิรางวัลประจําป 

ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการมาใชกับลูกจางของ

สวนราชการ กระทรวงการคลังจึงเหน็สมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจํา เพื่อใหผูบังคบับัญชานาํไปใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง การใหเงนิตอบ

แทนพิเศษ และการใหเงนิรางวัลประจาํปใหเกิดความเปนธรรม ไดมาตรฐาน และเปนสิ่งจงูใจให

ลูกจางประจําเกิดความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดียิ่งขึ้น รวมทั้งดาํเนินการเพื่อใหผูที่ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการหรือมีความประพฤติที่ไม

เหมาะสมไดเกิดความสาํนกึ โดยไดรับการปฏิบัติที่แตกตางจากผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล รักษาวินยัและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลกูจางประจํา 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ 22 ขอ 23 และขอ 27 แหงระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาํของสวนราชการ พ.ศ. 2537 กระทรวงการคลังจึงกําหนด

ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544” 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลกิ 

   (1) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจาํของสวนราชการ พ.ศ. 2538 

   (2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจาํของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 

   (3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจาํของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 



  บรรดาระเบียบหรือขอบังคับอ่ืนใดในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ 4 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้

  ขอ 5 ในระเบยีบนี ้

  “ป” หมายความวา ปงบประมาณ 

  “คร่ึงปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวนัที่ 31 

มีนาคมของปถัดไป 

  “คร่ึงปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 

กันยายนของปเดียวกนั 

  “คร่ึงปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรอืครึ่งปหลังทีผ่านมา 

  “ลูกจางประจาํ” หมายความวา ลูกจางประจําที่จางจากเงนิงบประมาณรายจาย 

เพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําโดยไมมีกําหนดเวลา ตามอัตราและจํานวนทีก่ําหนดไว 

  “คาจาง” หมายความวา คาจางปกติที่กาํหนดจายเปนรายเดือนตามอตัราที่

กําหนดจายใหลูกจางประจาํสําหรับการทาํงานปกติ และใหหมายความรวมถงึเงนิเพิม่พิเศษ

สําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย 

  ขอ 6 ใหหวัหนาสวนราชการในสวนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจ

ส่ังเลื่อนขัน้คาจางตามหลกัเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้ และตามวธิีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

  การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ ใหเลือ่นไดไมเกินขัน้สูงของ

ตําแหนง 

  ขอ 7 การเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจําใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี ้

(1) คร้ังที่หนึ่งครึง่ปแรก เลื่อนวนัที ่1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน 

(2) คร้ังที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวนัที ่1 ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ 8 ลูกจางประจําซึ่งไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นในแตละครั้งใน

แตละครั้ง ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี ้

   (1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวย

ความสามารถและดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึง่ผูบังคับบัญชา

ไดพิจารณาประเมินตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวน

ราชการ พ.ศ. 2537 แลว เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดรับการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้น 

   (2) ในครึ่งปทีแ่ลวมาจนถงึวนัออกคําสัง่เลือ่นขั้นคาจาง ตองไมถูก

ลงโทษทางวินยัทีห่นกักวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษใน



ความผิดทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผดิที่ทาํใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ

ตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึง่มิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

  ในกรณีที่ลูกจางประจาํผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นคาจางและได

ถูกงดเลื่อนขั้นคาจางเพราะถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษใน

กรณีนั้นมาแลว ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นคาจางครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน หรือ

วันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเปนตนไป 

(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถกูสัง่พักราชการเกินกวาสองเดอืน 

(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไม

นอยกวาสี่เดือน 

(6) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

หรือปฏิบัติการวิจัยตามระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ ตองไดปฏิบัติหนาที่

ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสีเ่ดือน 

(7) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทาํงานสายเกินจาํนวนครั้งที่
หัวหนาสวนราชการในสวนกลางหรือผูที่ไดรับมอบหมาย กาํหนดเปนหนงัสือไวกอนแลว โดย

คํานึงถึงลกัษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตัง้ของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(8) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม

เกินยี่สิบสามวันแตไมรวมถงึวนัลาดังตอไปนี ้

 (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบยี เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา ตามระเบยีบวาดวยการจายคาจาง

ลูกจางของสวนราชการ 

 (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสบิวัน 

 (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียว

หรือหลายคราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทาํการ 

 (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่

หรือในขณะเดนิทางไปหรือกลับจากปฏิบัตริาชการตามหนาที ่

 (จ) ลาพกัผอน 

 (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 การนับจํานวนวันลาไมเกินยีสิ่บสามวัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและ

วันลาปวยที่ไมใชวันลาปวยตาม (ง) ใหนับเฉพาะวันทาํการ 



  ขอ 9 ลูกจางประจาํซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้นในแตละครั้ง

ตองเปนผูอยูในหลกัเกณฑทีจ่ะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้คาจางครึ่งขัน้ตามขอ 8 และอยูใน

หลักเกณฑประการใดประการหนึง่หรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

   (1) ปฏิบัติงานคามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัน

กอใหเกิดประโยชนและผลดตีอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได 

   (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึง่ หรือไดคนควา 

หรือประดิษฐส่ิงใดสิ่งหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษและทางราชการไดดําเนินการ

ตามความคิดริเร่ิมหรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือส่ิงประดิษฐนัน้ 

   (3) ปฏิบัติงานตามหนาทีท่ี่มสีถานการณตรากตรําเสี่ยงอนัตรายมาก

หรือมีการตอสูที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

   (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาตําแหนงหนาที่จนเกิด

ประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีข่องตนเปนผลดีดวย 

   (5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย

ยากลาํบากเปนพิเศษและงานนัน้ไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

   (6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจน

สําเร็จเปนผลดียิ่งแกประเทศชาติ 

  ขอ 10 การพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางลกูจาง ตามขอ 8 และขอ 9 ใหผูบังคบับัญชา

ชั้นตนหรือผูทีไ่ดรับมอบหมายนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 27 แหงระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจาํของสวนราชการ พ.ศ. 2537 และขอมูลเกี่ยวกับการลา 

พฤติกรรม การมาทาํงาน การรักษาวินยั การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลกูจางประจําของ

สวนราชการ และขอควรพิจารณาอื่นๆ ของผูนั้นมาประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบ แลว

รายงานผลการพิจารณานั้นพรอมดวย ขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ

จนถงึผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจาง 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละชั้นที่ไดรับ

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางดวย 

  ขอ 11 การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ และ

การปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตามขอ 8(8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแตผู

อยูในหลกัเกณฑตามขอ 8(5) หรือ (6) ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปน

เกณฑพิจารณา 

  ในกรณีที่ลูกจางประจาํผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวย

ราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาทีห่รืองานพเิศษ



อ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 8(8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมา ใหนําผล

การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตาํแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณา

ดวย 

  ขอ 12 เมื่อผูมอํีานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางไดรับรายงานผลการพิจารณาจาก

ผูบังคับบัญชาตามขอ 10 แลวเหน็วา ลูกจางประจาํผูใดอยูในหลกัเกณฑที่จะไดรับการพิจารณา

เลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นตามขอ 8 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลกูจางประจําของสวน

ราชการ ใหเลือ่นขั้นคาจางใหแกผูนัน้ครึ่งขั้น ถาลูกจางประจําผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการ

พิจารณาเลื่อนขั้นคาจางครึง่ขั้นตามขอ 8 และถาลูกจางประจําผูนัน้มผีลการปฏิบัติงานอยูใน

หลักเกณฑตามขอ 9 ดวย กใ็หเลื่อนขัน้คาจางใหแกผูนัน้หนึง่ขั้น 

  ในกรณีที่ลูกจางประจาํผูใดไดรับการเลื่อนขั้นคาจางในครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขัน้ ถา

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางครึ่งปหลงั ผูมีอํานาจสัง่เลื่อนขัน้คาจางไดพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานครึง่ปแรกกับคร่ึงปหลังรวมกนัแลว เหน็วามมีาตรฐานสงูกวาที่จะไดรับการเลื่อนขั้น

คาจางหนึ่งขัน้สําหรับปนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลือ่นขั้นคาจางอาจมีคําสัง่ใหเลื่อนขั้นคาจางรวมทั้งปของ

ลูกจางประจําผูนั้นเปนจาํนวนหนึง่ขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งปของลูกจางประจําผูนัน้ตอง

อยูในหลกัเกณฑประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังตอไปนี ้

  (1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด

ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม 

  (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ

ส่ิงใดสิ่งหนึง่ซึง่เปนประโยชนตอทางราชการ 

  (3) ปฏิบัติงานตามหนาทีท่ี่มสีถานการณตรากตรําเสี่ยงอนัตราย หรือมกีารตอสูที่

เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต 

  (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง

ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีข่องตนเปนผลดีดวย 

  (5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบาก

และงานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

  (6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึง่จนสําเร็จเปน

ผลดีแกประเทศชาติ 

  ในกรณีที่ลูกจางประจาํผูใดมีผลการปฏิบตัิงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการ

เลื่อนขั้นคาจางครึ่งปแรกหนึง่ขั้น แตไมอาจส่ังเลื่อนขัน้คาจางหนึ่งขัน้ได เพราะมีขอจํากัดเกีย่วกับ

จํานวนเงนิที่จะใชเลื่อนขั้นคาจางของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งปหลัง

ลูกจางประจําผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขัน้คาจางหนึ่งขัน้อีก และไมมี



ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงนิที่จะใชเลื่อนขั้นคาจางในคราวนั้น ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางอาจมี

คําสั่งเลื่อนขั้นคาจางรวมทั้งปของลูกจางประจําผูนัน้เปนจํานวนสองขัน้ได 

  ในกรณีที่ผูไดรับการพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางครึ่งขั้นหรือหนึง่ขั้น ไดรับคาจางถึง

ข้ันสูงของอนัดับ ก็ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละสองหรือรอยละสี่ของอัตราคาจาง

ที่รับอยู แลวแตกรณีเปนเวลาหกเดือน ทัง้นี้ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

  ลูกจางประจําที่มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเปน

ประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ อาจไดรับเงินรางวัลประจําป ทัง้นี ้ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 

  ขอ 13 การพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางครึง่ปใหแกลูกจางประจํา ซึง่ในครึง่ปที่แลว

มาไดรับอนุมตัิใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตามขอ 8(8) (ช) ใหผูมีอํานาจสั่ง

เลื่อนขั้นคาจางพิจารณาสั่งเลื่อนไดคร้ังละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาทีร่าชการ โดย

ใหส่ังเลื่อนยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งนี ้ใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีผูบังคับบัญชากําหนด 

  ขอ 14 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางแตละครั้ง ถาผูมอํีานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจาง

เห็นสมควรใหลูกจางประจําผูใดไดเลื่อนขั้นคาจาง แตปรากฏวาไดมีคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนลูกจางประจาํผูนัน้วากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงกอนมีคาํสั่งเลื่อนขั้นคาจาง ใหผูมี

อํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางรอการเลื่อนขัน้คาจางไวกอน และใหกนัเงนิสาํหรับเลื่อนขั้นคาจางไวดวย 

เมื่อมีการสอบสวนและการพจิารณาแลวเสร็จ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางพิจารณาดังนี ้

   (1) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผดิ หรือจะตองถูก

ลงโทษภาคทณัฑ ใหส่ังเลื่อนขัน้คาจางที่รอการเลือ่นขั้นไวได ถาไดรอการเลือ่นขั้นคาจางไวเกนิหนึง่

คร้ัง ใหส่ังเลื่อนขั้นคาจางยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้คาจางไว แมวาผูนั้นจะได

ออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

   (2) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดคาจาง

หรือลดชั้นคาจาง ใหงดเลื่อนขั้นคาจางที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลือ่นขั้นคาจางไวเกนิหนึ่งครั้ง 

ใหงดเลื่อนขั้นคาจางที่รอการเลื่อนไวในครัง้ที่จะถูกลงโทษ ถาผูนัน้ไดออกจากราชการไปแลวดวย

เหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุเกษยีณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง ใหงด

เลื่อนขั้นคาจางในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นคาจางครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง ใหงดเลื่อนขั้นคาจางที่ผูมีอํานาจ

ส่ังเลื่อนขัน้คาจางไดรอการเลื่อนขั้นคาจางไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนัน้จะ



พนจากราชการ สวนในครั้งอืน่ใหส่ังเลื่อนขัน้คาจางยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้น

คาจางไว 

   (3) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษปลดออก

หรือไลออกจากราชการ หรือจะตองถูกสัง่ใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงด

เลื่อนขั้นคาจางทกุครั้งที่ไดรอการเลื่อนขัน้คาจางไว 

   การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางตาม (1) (2) และ (3) สําหรบัผูที่ถูกแตงตัง้

คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 

  ขอ 15 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางแตละครั้ง ถาผูมอํีานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจาง

เห็นสมควรใหลูกจางประจําผูใดไดเลื่อนขั้นคาจาง แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผดิ

ที่เกีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมีความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง

หนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่

พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้น

คาจาง ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางรอการเลื่อนขั้นคาจางไวกอนและใหกันเงินสาํหรับเลื่อนขั้น

คาจางไวดวย เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้คาจางพิจารณาดังนี ้

   (1) ถาศาลพพิากษาวาผูนัน้ไมมีความผิด ใหส่ังเลื่อนขัน้คาจางที่รอการ

เล่ือนขั้นไวได ถาไดรอการเลือ่นขั้นคาจางไวเกนิหนึ่งครั้ง ใหส่ังเลื่อนขั้นคาจางยอนหลังไปในแตละ

คร้ังที่ไดรอการเลื่อนขั้นคาจางไว แมวาผูนัน้จะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม 

   (2) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจาํคุก ใหงดเลื่อนขั้น

คาจางที่รอการเลื่อนไวถาไดรอการเลื่อนขั้นคาจางไวเกนิหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นคาจางไวในปที่

ศาลพิพากษาใหลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอ่ืนที่มิใชเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จลูกจาง ใหงดเลื่อนขั้นคาจางในครั้งที่

จะไดเลื่อนขั้นคาจางครัง้สุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบาํเหนจ็ลูกจาง ใหงดเลื่อนขั้นคาจางที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางไดรอ

การเลื่อนขัน้คาจางไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนัน้จะพนจากราชการ สวนใน

คร้ังอื่นใหส่ังเลื่อนขั้นคาจางยอนหลงัไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นคาจางไว 

   (3) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจาํคุก ใหงดเลื่อน

ข้ันคาจางทกุครั้งที่ไดรับรอการเลื่อนขัน้คาจางไว 

  ขอ 16 ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้คาจางไดรอการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจําผูใดไวเพราะเหตุถูกแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ 14 และเหตุถูกฟอง

คดีอาญาตามขอ 15 ใหผูมีอํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขัน้คาจางผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและ

การพิจารณาทางวนิัยแลวเสร็จ และจนกวาศาลมีคําพพิากษาแลว จงึใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้



คาจางพิจารณาการเลื่อนขั้นคาจางตามขอ 14 (1) (2) หรือ (3) หรือตามขอ 15 (1) (2) หรือ (3) 

แลวแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะตองงดเลื่อนขั้นคาจางที่มากกวาเปนหลกัในการ

พิจารณา เวนแตผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถกูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ตามขอ 14 หรือตามผลของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ 15 กรณีใดกรณีหนึง่ จงึจะพิจารณาการ

เลื่อนขั้นคาจางที่รอการเลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึง่ 

  ขอ 17 ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้คาจางพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นคาจาง

ใหลูกจางประจําผูใด แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบําเหนจ็ลูกจาง ถาลูกจางประจําผูนัน้ไดรับคาจางในอัตราที่ยงัไมเต็มขั้น

สูงของตําแหนง ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้คาจางสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหผูนั้นในวนัที ่30 กันยายนของ

คร่ึงปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นคาจางที่

ถือปฏิบัติอยูโดยไมจายตัวเงินเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จลูกจาง 

  ขอ 18 ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้คาจางพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นคาจาง

ใหลูกจางประจําผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที ่1 เมษายน หรือวนัที่ 1 ตุลาคม หรือออกจาก

ราชการไมวาดวยเหตุใดๆ ในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม แตกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อน

ข้ันคาจางในแตละครั้งผูมีอํานาจสัง่เลื่อนขัน้คาจางจะสัง่เลื่อนขั้นคาจางใหผูนั้นยอนหลังไปถงึวนัที ่

1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคมของครึ่งปที่จะไดเลื่อนนัน้ก็ได แตถาผูที่ตองพนจากราชการเพราะ

เหตุเกษยีณอายุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบาํเหน็จลูกจางไดตายหรือออกจากราชการ

ในวนัที ่30 กนัยายน กอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางเพื่อประโยชนในการคาํนวณบําเหน็จ ผูมี

อํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางจะสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหผูนัน้ในวนัที ่30 กันยายนของครึ่งปสุดทาย

กอนที่จะพนจากราชการก็ได 

  ขอ 19 ลูกจางประจําผูใดไมอยูในหลกัเกณฑที่จะเล่ือนขั้นคาจางครึ่งขั้นตามขอ 8 

เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทาํงานสาย

ตามทีก่ําหนดไวในระเบียบนี้ แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขัน้คาจางพิจารณาเห็นสมควรเลือ่นขั้นคาจาง

ใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพเิศษ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางเสนอปลัดกระทรวงเจาสังกัด เพื่อ

พิจารณาอนุมตัิใหส่ังเลื่อนขั้นคาจางเปนการเฉพาะรายได 

  นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง ลูกจางประจาํผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้น

คาจางไดตามระเบียบนี ้แตผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้คาจางโดยมี

เหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นคาจางเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

อนุมัติใหส่ังเลื่อนขั้นคาจางเปนการเฉพาะราย 

  ขอ 20 ในกรณีจําเปนกระทรวงการคลังอาจเรียกใหสวนราชการสงหลักฐานหรือ

คําชี้แจงประกอบสําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางก็ได และถาปรากฏวามีการเลื่อนขั้นคาจางให



ลูกจางประจําผูซึ่งไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางตามที่กาํหนดไว 

กระทรวงการคลังจะไมอนุมตัิใหเลื่อนขั้นคาจางสําหรับลูกจางประจํารายนัน้ๆ ก็ได 

  ขอ 21 ลูกจางประจําผูใดยังมิไดรับการพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางประจําปไวกอน

ระเบียบนี้ใชบงัคับ เนื่องจากอยูในระหวางการถูกแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนวากระทําผิดวนิัย

หรือถูกฟองคดีอาญา ถาการสอบสวนและการพจิารณากรณีทางวินยัเสร็จส้ินลง หรือคดีอาญา

ศาลมีคําพพิากษา เมื่อระเบยีบนี้ใชบงัคับแลว และเปนเวลาภายหลงัวนัที ่31 มีนาคม 2544 การ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวสําหรับผูนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดไวในระเบียบนี้ แตถาการสอบสวนและการพิจารณากรณีทางวนิัยหรือคดีอาญานัน้เสร็จ

ส้ินลงกอนสิน้วันที่ 31 มีนาคม 2544 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางที่รอการเลื่อนไวสําหรับผูนั้นให

เปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้น

คาจางลกูจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2538 และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

  ขอ 22 การเลือ่นขั้นคาจางประจําในวันที ่1 เมษายน 2544 ใหนําผลการ

ปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกบัการลา พฤตกิรรมการมาทาํงาน การรักษาวนิัย การปฏิบัติตน

เหมาะสมกับการเปนลกูจางประจําของสวนราชการ และขอควรพิจารณาอื่นๆ ตั้งแตวันที่ 1 

กรกฎาคม 2543 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2544 ที่ลูกจางประจําผูนั้นมีอยูกอนระเบยีบนีใ้ชบังคับและ

ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวแลวตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขัน้คาจาง

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิม่เติม มาประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อน

ข้ันคาจางประจําปตามระเบยีบนี้ได 

  ขอ 23 ในระหวางทีย่ังมิไดกาํหนดหลกัเกณฑและวิธกีารเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ

นี้ ใหนาํหลกัเกณฑและวธิีการที่กาํหนดไวแลวตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขัน้

คาจางลกูจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

      ประกาศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

 

       นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ 

                 (นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ) 

              รัฐมาตรวีาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 



 

ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการและลกูจางประจาํ 

ผูไดรับเงินเดอืนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง 
พ.ศ. 2544 

 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที ่3 เมษายน 2544 เห็นชอบใหเปลี่ยนการเลื่อน

เงินเดือนขาราชการปละ 2 คร้ัง ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานครัง้แรกในวนัที่ 1 เมษายน และ

คร้ังที่สองในวนัที ่1 ตุลาคม ของทุกป โดยเริ่มต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2544 เปนตนไป และ

เห็นชอบใหขาราชการผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้น หรือหนึ่งขัน้ แตไดรับเงินเดือน

ถึงขั้นสงูของอนัดับ ใหไดรับเงินตอบแทนพเิศษในอัตรารอยละ 2 (กรณีคร่ึงขั้น) และรอยละ 4 

(กรณีหนึง่ขั้น) ของเงนิเดือน โดยใหจายเปนรายเดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแตวันที่ระบุใน

คําสั่งใหเลื่อนขั้นเงนิเดือนและใหนาํหลกัเกณฑดังกลาวใชกับลูกจางประจําของสวนราชการดวย 

  ฉะนัน้ เพื่อใหการเบิกจายเงนิตอบแทนพิเศษเปนไปโดยถูกตอง และคลองตัว

ในทางปฏิบัตอิาศัยอํานาจตามขอ 53 แหงระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แกไข

เพิ่มเติม ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

และที่แกไขเพิม่เตมิ และมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2534 และที่แกไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงกาํหนดระเบียบไวดังตอไปนี ้

  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบกิจายเงินตอบ

แทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถงึขั้นสงูของอันดับหรือ

ตําแหนง พ.ศ. 2544” 

  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป 

  ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบ

นี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ 4 ในระเบยีบนี ้

  “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ

ประเภทตางๆ ซึ่งไดรับเงินเดอืนตามกฎหมายวาดวยเงนิเดือนและเงนิประจําตําแหนง 



  “ลูกจางประจาํ” หมายความวา ลูกจางประจํารายเดือนตามระเบยีบวาดวยการ

จายคาจางลกูจางของสวนราชการ 

  ขอ 5 ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขัน้สงูของอันดับ

หรือตําแหนง ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น หรือหนึ่งขัน้ โดยเกณฑการพิจารณาของ

ขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสงูอันดบั ใหรวมอยูในกลุมเดยีวกบัขาราชการผูไดรับเงินเดือนไม

ถึงขั้นสงูของอนัดับ สําหรับเกณฑการพิจารณาของลูกจางประจาํผูไดรับคาจางถึงขัน้สูงของ

ตําแหนง ใหรวมอยูในกลุมเดียวกับลูกจางประจําผูไดรับคาจางไมถึงขั้นสูงของตําแหนงและ

พิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการเดียวกับการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและการเลื่อนขั้น

คาจางของลูกจางประจาํ และใหเบิกจายตามหลกัเกณฑและอัตราดังนี ้

   5.1 กรณีไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพเิศษครึ่งขั้น ใหไดรับเงินตอบ

แทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 ของเงนิเดือนหรือคาจางทีถ่ึงขั้นสงูของอนัดับหรือตําแหนง 

   5.2 กรณีไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพเิศษหนึ่งขั้น ใหไดรับเงินตอบ

แทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 ของเงนิเดือนหรือคาจางทีถ่ึงขั้นสงูของอนัดับหรือตําแหนง 

   5.3 การคํานวณเงินตอบแทนพิเศษตามขอ 5.1 และขอ 5.2 ถามีเศษ

ของบาทใหปดทิ้ง 

   5.4 การจายเงนิตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนทุกๆ 6 เดือน 

นับต้ังแตวนัทีร่ะบุในคําสั่งใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษในแตละครั้ง 

   5.5 กรณีไมไดรับการพิจารณาใหไดรับเงนิตอบแทนพิเศษ ใหเบกิจาย

เงินเดือนในอตัราขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตามเดิม 

  ขอ 6 ขาราชการและลูกจางประจําทีม่ีสิทธิไดรับเงินตอบแทนพิเศษไมเตม็เดือน ให

เบิกจายเงนิตอบแทนพิเศษตามหลกัเกณฑการจายเงนิเดือนในเดือนนัน้ 

  ขอ 7 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินตอบแทนพิเศษตามขอ 5 ตอมา

ไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง ใหถือปฏิบัติดังนี ้

   (1) กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง และไดรับคําสั่งใหเลือ่น

ข้ันเงนิเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจางดวย ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษถึงวันกอนที่ระบุในคําสั่งใหเลื่อน

เงินเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจาง 

   (2) กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง โดยไมไดรับคําสั่งให

เลื่อนเงนิเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจาง ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษตามหลกัเกณฑขอ 5.4 

  ขอ 8 ใหวางฎกีาเบิกจายเงนิตอบแทนพิเศษจากเงินงบประมาณหมวด

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รหัสหมวดรายจาย 300 รหัสหมวดรายจายยอย รายการ “เงิน

ตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงนิเดือนถงึขั้นสงูของอันดับ รหัส 330” รายการ “เงินตอบ



แทนพิเศษของลูกจางประจาํผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง รหัส 340” พรอมทั้งแนบสําเนา

คําสั่งใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษเพื่อประกอบการเบิกจายและรบัรองในคําสัง่กรณีจํานวน

ขาราชการและลูกจางประจาํผูไดรับเงินเดอืนหรือคาจางถึงขั้นสงูของอนัดับหรือตําแหนงที่ไดรับ

การพิจารณาเงินตอบแทนพเิศษหนึ่งขั้น เมื่อรวมกับขาราชการและลูกจางประจาํผูไดรับเงินเดือน

หรือคาจางไมถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตองไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนขาราชการหรือ

ลูกจางประจํา ณ วนัที ่1 มีนาคม แลวแตกรณี โดยใหสวนราชการเปนผูควบคุมจํานวนผูที่ไดรับ

การพิจารณาเงินตอบแทนพเิศษหนึ่งขั้นดงักลาว 

  ขอ 9 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งจะตองพนจากราชการเพราะเกษยีณอายุ

ไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี ้

  ขอ 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินตอบแทนพิเศษ ซึ่งมิไดกําหนดไวใน

ระเบียบนี้ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงนิเดอืนขาราชการโดยอนุโลม 

  ขอ 11 ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหหารือหรือทําความ

ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  ขอ 12 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้

 

      ประกาศ ณ วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

 

       นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ 

                 (นายสมคิด  จาตุศรีพิทกัษ) 

              รัฐมาตรวีาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ กค 0527/ว 8 
 

 

 

 

      กระทรวงการคลัง 

      ถนนพระราม 6 กท.10400 

        16 ตุลาคม  2545 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธกีารเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 

เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว 

อางถงึ 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0512/ว 150 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2533 

 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0512/ว 10 ลงวนัที ่10 มกราคม 2535 

 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที ่กค 0527.6/ ว 118 ลงวันที ่26 กันยายน 2539 

 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 12081 ลงวนัที ่31 มีนาคม 2540 

 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0512.6/ว 80 ลงวนัที ่7 กันยายน 2541 

 6. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที ่กค 0527.6/ว 55 ลงวนัที ่5 สิงหาคม 2542 

 7. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 32 ลงวนัที ่14 มีนาคม 2544 

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ 1-7 กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลื่อน

ข้ันคาจางลูกจางประจาํมาเพื่อถือปฏิบัติ นั้น 

  บัดนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติใหความเห็นชอบกับการปรับปรุงการเลื่อนขั้นคาจาง

ประจําปใหม โดยใหเลื่อนไดปละ 2 คร้ัง คือ ในวนัที ่1 เมษายน และวนัที ่1 ตุลาคม และ

กระทรวงการคลังไดแกไขระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํของ

สวนราชการ พ.ศ. 2544 เพือ่ใหสอดคลองกับหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางใหม ตามมติ

คณะรัฐมนตรี ดังนั้น  จึงใหยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่อางถงึดังกลาวขางตน และใหถือ

ปฏิบัติตามหลกัเกณฑและวธิีการเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา ดังตอไปนี ้

  1. การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม ในกรณีที่ตําแหนงใหมสูง

กวาเดิม ในวนัที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเปนวันเดียวกับการเลื่อนขั้นคาจาง ใหผูมี

อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลกูจางประจํา พ.ศ. 

2537 พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจาํกอน แลวจงึแตงตั้งลูกจางประจําผูนัน้ขึ้น

ดํารงตําแหนงใหมที่สูงขึ้น เวนแตลูกจางประจําผูใดไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของอัตราคาจางของ



ตําแหนงที่ดาํรงอยูเดิม ใหผูมีอํานาจตามขอ 13 พิจารณาแตงตั้งลูกจางประจาํไปดํารงตําแหนง

ใหมกอน แลวจึงใหเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําดงักลาว 

  2. ลูกจางประจําผูใดไดรับอัตราคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนงที่ดาํรงอยูแลว และ

ไมไดรับการขึ้นอัตราคาจางในวนัที ่1 เมษายน หรือวันที ่1 ตุลาคม ที่ผานมา เนื่องจากเหตุดังกลาว 

หากภายหลังไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และอัตราคาจางที่ไดรับยังไมถึงขั้นสงูของ

อัตราคาจางสาํหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งใหม ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสัง่เลือ่นขั้นคาจาง

ใหแกลูกจางประจําผูนัน้ไดเปนกรณีพิเศษ ตามผลการประเมินที่ไดรับเงินตอบแทนพเิศษครึ่งขั้น 

หรือหนึ่งขั้นในครั้งหลังสุดแลวแตกรณี ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ 

  3. ลูกจางประจําผูใดลาติดตามคูสมรส ซึง่ไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ ให

ผูบังคับบัญชาพิจารณาสัง่เลือ่นขั้นคาจางเฉพาะในครึ่งปแรกที่ลาติดตามคูสมรสได หากครึง่ปที่

แลวมา ลูกจางประจําผูนั้นมีผลการปฏิบตัิ และอยูในหลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางตามที่กาํหนด

ในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 

  4. ลูกจางประจําผูใดที่ไดรับการบรรจุกลับจากไปรับราชการทหาร หรือผูกลับจาก

ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหแก

ลูกจางประจําดังกลาวได หากผูนัน้มีผลการปฏิบัติงาน และอยูในหลกัเกณฑการเลือ่นขั้นคาจาง

ตามทีก่ําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลือ่นขั้นคาจางลูกจางประจําของสวน

ราชการ พ.ศ. 2544 

  อนึ่ง การใดที่ไดดําเนินการโดยถูกตองตามหนงัสือกระทรวงการคลังที่อางถึงเสร็จ

ไปแลวกอนมหีนงัสือฉบับนีใ้หเปนอนัใชได 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน 2544 เปนตนไป 

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ และถอืปฏิบัติตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

           นายสุทธพิันธุ  นิมมานเหมนิทร 

          (นายสุทธพิันธุ  นิมมานเหมนิทร) 

    รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน 

     ปลัดกระทรวงการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 

สํานักบริหารการเบิกจายเงนิ สวนบริหารงานบุคคลลูกจาง 

โทร 0-2271-3119 โทรสาร 0-2271-3115 



 

 

 

ที่ นร 1008/ว 5 
 

 

 

 

     สํานกังาน ก.พ. 

     ถนนพษิณุโลก  กทม.10300 

        27  กุมภาพนัธ  2547 

เร่ือง มอบอํานาจใหสวนราชการบริหารอัตรากาํลังลูกจางประจํา 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว 

อางถงึ หนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3/854 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ ขอใหสวนราชการสาํรวจขอมูลอัตรากําลงัลูกจางประจําทีม่ี

อยูและสงบัญชีรายละเอียดกรอบอัตรากําลังลูกจางประจําดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อ

ประกอบการพิจารณาดาํเนินการปรับปรุงระเบียบ ข้ันตอนและวิธกีารดําเนินการเกีย่วกับการ

บริหารอัตรากาํลังลูกจางประจําของสวนราชการ ความละเอียดแจงแลว นั้น 

  เพื่อเปนการกระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสวนราชการ

สามารถบรหิารอัตรากาํลงัลกูจางประจาํทีม่ีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด คลองตวัและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ สํานกังาน ก.พ. จงึอนุมตัิใหสวนราชการใชกรอบอัตรากําลงัลูกจางประจําที่สงใหสํานักงาน 

ก.พ. ตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3/854 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 เปนกรอบ

อัตรากําลังลกูจางประจาํของสวนราชการดังกลาว และมอบอํานาจใหสวนราชการบริหาร

อัตรากําลังลกูจางประจาํโดยจะตองไมเปนการเพิ่มจาํนวนลูกจางประจํา ดังนี ้

  1. การปรับระดับตําแหนงลกูจางประจํา 

  1.1 ใหสวนราชการปรับระดับชั้นของลูกจางประจําจากชั้น 1 เปนชัน้ 2 หรอืจากชัน้ 2 

เปนชัน้ 3 ไดเมื่อผูดํารงตําแหนงนัน้ๆ ไดรับคาจางในอัตราคาจางขั้นต่าํของตําแหนงที่สูงกวาแลว

และมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา 

สวนการปรับระดับช้ันจากชัน้ 3 เปนชัน้ 4 ใหขอทําความตกลงกับสํานกังาน ก.พ. 

  1.2 ใหสวนราชการปรับระดับช้ันของลูกจางประจาํตําแหนงพนักงานพิมพดีด 

จากชัน้ 1 เปนชั้น 2 หรือจากชั้น 2 เปนชัน้ 3 หรือจากชั้น 3 เปนชัน้ 4 ไดเมื่อผูดํารงตาํแหนงนั้นๆ 

ไดรับคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงที่สูงกวาแลวและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา 



  2. การเปลี่ยนตําแหนง 

  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหสวนราชการ

พิจารณาเปลีย่นตําแหนงลกูจางประจําเพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกบัลักษณะงานและ

ภาระหนาที่ของสวนราชการไดดังนี้ 

  2.1 ตําแหนงที่เปลี่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงบประมาณและ

กระทรวงการคลังไดกําหนดชื่อตําแหนง หนาที่ความรบัผิดชอบหรือหนาทีโ่ดยยอรวมทัง้

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว 

  2.2 ใหสวนราชการเปนผูพิจารณากําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบหรือหนาทีโ่ดย

ยอของตําแหนงใหมทีเ่ปลี่ยน โดยใหนําหนาที่ความรับผิดชอบหรือหนาที่โดยยอของตําแหนง

ดังกลาวที่สํานักงบประมาณไดกําหนดไวมากําหนดโดยอนุโลม สําหรับคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ

ตําแหนงและอัตราคาจางใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  2.3 ลูกจางประจําที่จะเปลีย่นตําแหนงเปนตําแหนงใดจะตองเปนผูที่มคีวามรู

ความสามารถตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนัน้และมคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  ทั้งนี้ การแตงตั้งลูกจางประจําใหไปดํารงตําแหนงใหมทั้งกรณีการปรับระดับ

ตําแหนงและการเปลี่ยนตําแหนงใหดําเนนิการตามหลกัเกณฑและวธิีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

  3. การตัดโอนอัตรากําลังลกูจางประจาํ 

  ในกรณีทีม่เีหตุผลความจาํเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหสวนราชการ

พิจารณาตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจําเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของสวน

ราชการได 

  4. เมื่อสวนราชการไดดําเนนิการปรับระดับตําแหนง เปลี่ยนตําแหนงหรือตัดโอน

ตําแหนงลูกจางประจาํแลว ใหแจงผลการดําเนนิการใหกรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ และ

สํานักงาน ก.พ. ทราบภายใน 15 วัน 

  5. สวนราชการที่เปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ เกี่ยวกับลูกจางประจํานอกเหนือไปจาก

ที่ไดแจงสํานักงาน ก.พ. ตามหนงัสือที่อางถึงกอนวันที ่1 มีนาคม 2547 ขอใหแจงใหสํานักงาน 

ก.พ. ทราบ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2547 

 



  6. กรณีที่สวนราชการตองยบุเลิกตําแหนงลูกจางประจําที่วางลง แตมคีวาม

จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานแทนในตําแหนงดังกลาวซึ่งเปนตําแหนงที่ลักษณะงานไมสามารถจาง

เหมาบริการได อาจกําหนดเปนพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ตัง้แตวันที่ 1 มีนาคม 2547 เปนตน

ไป 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

       นายสีมา  สีมานนัท 

      (นายสมีา  สีมานนัท) 

           เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตาํแหนงและคาตอบแทน 

กลุมวิเคราะหตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

โทร. 0 2280 3422 

โทรสาร 0 2282 0874 

 

 



 

คําสั่งกรมปศสัุตว 

ที่ 529/2547 

เร่ือง  มอบอํานาจดานการบริหารบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจงัหวดั 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปสุสัตว 

 

  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและการดาํเนินการทางวินัยลูกจางของหนวยงาน

ในสังกัดกรมปศุสัตวในราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานกังาน

อยูในสวนภูมภิาค เปนไปอยางมีเอกภาพและสอดคลองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองการให

ผูวาราการจังหวัดบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา 

  อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 ความในขอ 6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขัน้คาจาง

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 ประกอบหนังสือ ดวนมาก ที่ กค 0506/ว 76 ลงวันที่ 16 

สิงหาคม 2545 ความในขอ 13 และขอ 50 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย

คาตอบแทนพเิศษของขาราชการและลูกจางประจาํผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถงึขัน้สูงของอนัดบั

หรือตําแหนง พ.ศ. 2544 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 

อธิบดีกรมปศุสัตวในฐานะหวัหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว จึงมอบอํานาจใหผูวาราชการ

จังหวัด (ยกเวนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้ 

  1. ใหยกเลิกคาํสั่งกรมปศุสัตว ที ่985/2546 ลงวนัที ่15 ธันวาคม 2546 เร่ืองมอบ

อํานาจดานบริหารงานบุคคลลูกจางใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว 

  2. การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา 

  ใหผูวาราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานและพจิารณาเลื่อนขัน้คาจาง 

โดยใหนาํจาํนวนลูกจางประจําของกรมปศสัุตวในราชการบริหารสวนภมูิภาค และราชการบริหาร

สวนกลางแตมีสํานกังานตัง้อยูในสวนภูมภิาค ในจงัหวดันั้นๆ ณ วนัที ่1 มีนาคม มารวมกันเพื่อ

คํานวณจาํนวนลูกจางประจาํที่จะไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง โดยกรมปศุสัตวตัดยอดจํานวน

ลูกจางประจําที่จะไดรับการเลื่อนขั้นคาจางของกรมปศุสัตวออกจากฐานคํานวณ และใหผูวา



ราชการจงัหวดัพิจารณาออกคําสั่งเลื่อนขัน้คาจางใหกบัลูกจางประจาํแลวแจงใหกรมปศุสัตวทราบ

ภายใน 3 วนั ตามผลการพจิารณาเลือ่นขั้นคาจาง ดังนี ้

   2.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 

    2.1.1 ใหนําจาํนวนลกูจางประจําในราชการบริหารสวนภูมิภาค

และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานกังานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ในจงัหวัดนัน้ๆ ณ วันที่ 1 

มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณจํานวนลกูจางประจาํ เพื่อเลื่อนขั้นคาจางหนึง่ขั้น รอยละ 15 หาก

คํานวณแลวมีเศษถึงครึ่ง ใหปดขึ้นเปนจาํนวนเต็ม ถาไมถึงครึ่งใหปดทิ้ง 

    2.1.2 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําหนึง่ขั้นสาํหรบัผูมี

ผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไดไมเกินจาํนวนลูกจางประจําที่คํานวณไวขางตน ใหเลื่อนขั้นคาจาง

คร่ึงขั้นสําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดี และไมใหเลื่อนขั้นคาจางสาํหรับผูที่ไมอยูเกณฑการ

ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางในกรณทีี่ผูมีผลงานและผลสัมฤทธิด์ีหรือดีเดนเปนผูไดรับคาจาง

เต็มขั้น ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของคาจางประจาํแทนการเลื่อนขั้นคาจาง

แลวแตกรณี 

   2.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) 

    2.2.1 ใหนําอัตราคาจางของลูกจางประจาํในราชการบริหาร

สวนภูมิภาคและราชการบรหิารสวนกลางแตมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค (เฉพาะตาํแหนงที่มี

คนครอง) ณ วนัที ่1 กันยายน มารวมกันเพื่อคํานวณวงเงินเลื่อนขั้น รอยละ 6 

    2.2.2 ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง ณ วนัที่ 1 เมษายน 

มาหกัจากวงเงินเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว ตามขอ 2.2.1 

    2.2.3 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางภายในวงเงินที่เหลือจากการ

เลื่อนขั้นคาจางครั้งแรก โดยผูที่ไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้คาจางรวมทัง้ป 2 ข้ัน จะตองไมเกนิรอย

ละ 15 ของจาํนวนลูกจางประจํา ณ วนัที ่1 มีนาคม ดวย สําหรับผูที่ผลงานและผลสมัฤทธิ์ดีหรือ

ดีเดนแตเปนผูไดรับคาจางเต็มข้ัน ก็ใหไดรับคาตอบแทนรอยละ 2 หรือรอยละ 4 ของคาจางประจาํ

แทนการเลื่อนข้ันคาจางแลวแตกรณี 

  3. การดําเนนิการทางวินยัอยางรายแรง 

  ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยาง

รายแรงและพจิารณาสั่งลงโทษลูกจางประจําของกรมปศุสัตวในสังกัดราชการบริการสวนภูมิภาค

และราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานกังานตั้งอยูในสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยูในจงัหวัดนัน้ๆ 

และเมื่อดําเนนิการเปนประการใดแลว ใหรายงานผลการดําเนินการใหกรมปศุสัตวทราบตอไป

ดวย 



  4. ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการของกรมปศสัุตวใน

สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือหัวหนาสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางแตมี

สํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนกรมปศุสัตวก็ไมขัดของ 

  บรรดาคําสั่งหรือหนังสือมอบอํานาจใดทีม่ีการมอบอํานาจไวแลว หรือที่ขัดของ

หรือแยงกับคําสั่งนี ้ใหใชคําสั่งฉบับนี้แทน 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

 

     ส่ัง  ณ  วันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2547 

              นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง 

            (นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง) 

      อธิดีกรมปศุสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ บทที่ 33  
การบริหารจัดการลูกจางประจําการบริหารจัดการลูกจางประจํา  

 

 การบริหารจัดการลูกจางประจําของสวนราชการ มีกระบวนการตั้งแตการบรรจุแตงตั้ง 

การเพิม่พนูประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การดําเนนิการทางวินยั ไป

จนถงึการลาออกจากราชการของลูกจางประจํา ดังนัน้ เพื่อเปนการเสริมสรางความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจางประจาํใหสามารถปฏิบตัิงานไดสะดวก คลองตัว ถกูตองรวดเร็ว 

เกิดประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดยีวกนั จาํเปนตองเขาใจหลกัเกณฑ และข้ันตอนปฏิบัติ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการลกูจางประจํา ประกอบดวยรายละเอยีด ดังตอไปนี้ 

 1. การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา 

- หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา 

- ข้ันตอนการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 

- แบบตัวอยางคําสั่งเลื่อนขั้นคาจาง 

2  การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจาํ 

- หลักเกณฑการเปลี่ยนตําแหนงลกูจางประจํา 

- ข้ันตอนการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา 

- แบบหนงัสือรับรองการปฏิบตัิงาน 

3  การยายสบัเปล่ียนลกูจางประจํา 

- หลักเกณฑการยายสับเปลีย่นลูกจางประจาํ 

- ข้ันตอนการยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํา 

- แบบหนงัสือขอยายสับเปลีย่น 

4  การปรับระดับตําแหนงลกูจางประจํา 

- หลักเกณฑการปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา 

- ข้ันตอนการปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา 

- เอกสารประกอบการปรับระดับตําแหนง 

5  การตัดโอนอัตรากําลังลกูจางประจาํ 

- หลักเกณฑการตัดโอนอัตรากําลังลกูจางประจํา 

- ข้ันตอนการตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจํา 

- ตัวอยางหนังสอืขอตัดโอนอัตรากําลัง 

 

 



การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
 

 การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา เปนการจูงใจใหลูกจางประจําเกิดความกระตือรือรนที่

จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 กําหนดให

มีการเลื่อนขั้นคาจางประจําปละ 2 คร้ัง คือ 

 คร้ังที่ 1 คร่ึงปแรก เลื่อนขั้นคาจางวนัที ่1 เมษายนของปที่ไดเลื่อนขั้น คือ 

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวนัที่ 31 มีนาคมของปถดัไป 

 คร้ังที่ 2 คร่ึงปหลัง เลื่อนขัน้คาจางวนัที ่1 ตุลาคมของปถัดไป คือ 

ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปเดียวกัน 

การเลื่อนขัน้คาจางลกูจางประจํา ใหเลื่อนขั้นไดไมเกินขัน้สูงของตาํแหนง และระดับผลการ

ประเมินแบงเปน 3 ระดับ คือ ดีเดน (90-100%) ไดรับ 1 ข้ัน เปนที่ยอมรับได (60-89%) ไดรับ 0.5 ข้ัน 

และตองปรับปรุง (ต่าํกวา 60%) ไดรับ 0 ข้ัน 

ในกรณีที่ผูไดรับการพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางครึ่งขึ้นหรือหนึง่ขั้น ไดรับคาจางถึงขัน้สงูของ

ตําแหนง ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 2  (กรณีคร่ึงขั้น) และรอยละ 4 (กรณีหนึ่ง

ข้ัน) ของอัตราคาจางที่รับอยู แลวแตกรณีเปนระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแตวันที่ระบุในคําสั่งให

เลื่อนขั้นคาจางในแตละครั้ง 

 
หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา 

1. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 

1.1 ใหนําจาํนวนลูกจางประจํา ณ วันที ่1 มีนาคม มารวมกันเพื่อคํานวณโควตา

เลื่อนขั้นคาจาง โดยใหมีการเลื่อนขั้นคาจาง 1 ข้ัน ไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลูกจางประจาํ 

  1.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา สําหรับผูที่มีอัตราคาจางถึงขั้นสูงของ

ตําแหนงแลว หากไดรับการพิจารณาใหคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 (1 ข้ัน) ใหนับรวมใน 

15% ของผูที่ไดรับ 1 ข้ันดวย 

2. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) 

 2.1 ใหนําอัตราคาจางของลกูจางประจํา ณ วันที่ 1 กันยายน มารวมกัน เพื่อ

คํานวณวงเงนิเลื่อนขั้นรอยละ 6 

 2.2 ใหนํายอดเงินที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจาง ณ วันที่ 1 เมษายน มาหกัจากวงเงนิ

เลื่อนขั้นคาจาง 



 2.3 ใหพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําภายในวงเงนิที่เหลือจากการเลื่อนขั้น

คาจางครัง้แรก โดยผูที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางรวมทัง้ป 2 ข้ัน จะตองไมเกินรอยละ 15 

ของจํานวนลูกจางประจาํ ณ วนัที ่1 มีนาคมดวย 

3. หากมีผูที่มผีลการประเมนิดีเดน เขาเกณฑเลื่อนขัน้คาจาง 1 ข้ัน ในคร้ังแรก แตมี

ขอจํากัดเรื่องโควตา และผลการประเมนิดีเดนอีกในครั้งที ่2 สามารถพิจารณาเลื่อนขัน้คาจาง 1.5 

ข้ันได แตเมื่อโควตารวมทั้งป 2 ข้ันตองไมเกินรอยละ 15 

4. สําหรับเงนิที่ใชในการใหคาตอบแทนพเิศษ ณ 1 เมษายน ไมนาํมาหักลบวงเงินเลื่อน

ข้ันคาจาง 

 
ขั้นตอนการเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา 

เนื่องจากกรมปศุสัตว ไดมีคําสั่งกรมปศุสัตว ที ่529/2547 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 2547 มอบ

อํานาจดานการบริหารบุคคลลูกจางประจาํใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธบิดีกรมปศุสัตวในเรื่องการเลื่อนขั้นลูกจางประจํา โดย

มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) พิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 

และออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหลูกจางประจําในราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานกังานตั้งอยูใน

สวนภูมิภาค (สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามยั ศนูยฯ สถานีฯ และดานกกักนัสัตว) และราชการ

บริหารสวนภูมิภาค (สํานักงานปศุสัตวจังหวัด) ของกรมปศุสัตว ฉะนั้น การเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจํา จึงแยกขั้นตอนการเลื่อนขั้นคาจางไดเปน 2 สวน ดังนี ้

1. การเลื่อนขัน้คาจางของราชการบรหิารสวนกลาง (สํานัก/กอง) 

 1.1 กองการเจาหนาที่จะจัดทําโควตาเลื่อนขั้นคาจางประจํา ณ วนัที ่1 เมษายน 

โดยนับจํานวนลูกจางประจาํและอัตราคาจาง ณ วนัที่ 1 มีนาคม เพื่อตรวจสอบกับกรมบัญชีกลาง

ภายในวนัที่ 15 มีนาคม และนับจํานวนลกูจางประจําและอัตราคาจาง ณ วันที่ 1 กันยายน เพื่อ

ตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางภายในวนัที ่15 กันยายน สําหรับการเลือ่นขั้นคาจาง ณ 1 ตุลาคมนัน้ 

จะตองจัดทาํบัญชีแสดงวงเงินเลื่อนขั้นคาจางคงเหลือใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบดวย 

 1.2 การคิดคํานวณโควตาเลือ่นขั้นคาจาง ใหคิดรอยละ 15 ของจํานวน

ลูกจางประจํา และรอยละ 6 ของอัตราคาจางในแตละหนวยงาน เพื่อแจงใหหนวยงานตางๆ ทราบ

วาไดรับการจดัสรรโควตารวมทัง้ป 2 ข้ันกี่คน และไดรับการจัดสรรเงนิที่ใชเลื่อนขั้นคาจางเทาไร 

 1.3 รวบรวมผลการพิจารณาเลื่อนขัน้คาจางของแตละหนวยงาน โดยการเลื่อน

ข้ันคาจาง ณ 1 เมษายน หนวยงานตองใชโควตารวมทัง้ป 2 ข้ัน ไมเกนิที่ไดรับจัดสรร (รอยละ 15) 

และการเลื่อนขั้นคาจาง ณ 1 ตุลาคม หนวยงานตองใชเงินไมเกินที่ไดรับจัดสรร (รอยละ 6) 



 1.4 ผูที่มีอัตราคาจางถึงขัน้สงูของตําแหนงแลว หากไดรับการพิจารณาให

คาตอบแทนพเิศษในอัตรารอยละ 4 (1 ข้ัน) ใหนับรวมในโควตารอยละ 15 ของผูที่ไดรับ 1 ข้ันดวย 

สําหรับเงินที่ใชในการใหคาตอบแทนพิเศษ ณ 1 เมษายน ไมนํามาหกัลบวงเงนิเลือ่นขั้นคาจาง 

 1.5 กองการเจาหนาที่ดําเนนิการจัดทาํคําสัง่เลื่อนขัน้คาจางประจาํ และคําสั่งให

ลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพิเศษ พรอมทั้งตรวจดูรายละเอยีดของคําสั่ง เชน ชือ่-สกุล สังกัด 

อัตราคาจาง เปนตน กอนนาํเสนออธิบดีเพื่อลงนามในคําสั่งตอไป 

2. การเลื่อนขัน้คาจางในสวนที่มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ

 2.1 กรมปศุสัตวแจงผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจาํของกรมปศุสัตวที่อยูในพืน้ที่ของแตละจังหวัด และดาํเนนิการออกคําสั่งเลื่อนขั้น

คาจางและคาํสั่งใหลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพิเศษ 

 2.2 เมื่อผูวาราชการจงัหวัดดําเนนิออกคําสั่งเลื่อนขัน้คาจางและคําสัง่ให

ลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพิเศษเรียบรอยแลว สงสําเนาคําสัง่ใหกรมปศุสัตวทราบ 

 2.3 กองการเจาหนาที่ตรวจสอบความเรียบรอยของคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางและ

คําสั่งใหลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพเิศษ เพื่อใหถกูตองตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

ทั้งนี้ ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 กรมปศุสัตวไดเขาโครงการระบบจายตรงเงินเดือน

และคาจางประจําทางกรมบญัชีกลาง การออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางและคําสั่งใหลูกจางประจาํ

ไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ควรออกคําสั่งชุดเดียวรวมทุกหนวยงานที่อยูภายในพื้นที่จงัหวัดและ

ดําเนนิการใหเสร็จภายในวนัที่ 10 เมษายน และวนัที ่10 ตุลาคม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ

เบิกจายคาจางของลูกจางประจํา และเพื่อใหคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางและคําสั่งใหลูกจางประจําไดรับ

เงินตอบแทนพิเศษเปนแนวทางเดียวกัน ตรงตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนด ผูจัดทาํคูมือจึงได

แนบตัวอยางคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางและรายละเอียดแนบทายคาํสั่งเลื่อนขั้นคาจาง ดงันี ้

- แบบคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา ณ วันที่ 1 เมษายน 

- แบบคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

- แบบคําสั่งเงนิตอบแทนพิเศษลูกจางประจาํ ณ วันที่ 1 เมษายน 

- แบบคําสั่งเงนิตอบแทนพิเศษลูกจางประจาํ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

- บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํ 

- บัญชีรายละเอียดเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจาํ 

(ดังรายละเอียดหนา 46 – 51) 

 

 



 
แบบคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ แบบคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ 11  เมษายนเมษายน  

 
คําสั่ง...........(จังหวัด)............ 

ที่ …………/…………. 

เร่ือง  เลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา 

 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 และคําสั่งคาํสั่งกรมปศุสัตว ที่ 529/2547 ลงวนัที ่6 

สิงหาคม 2547 จึงใหเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา ตามผลการประเมนิประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปที่แลวมา (1 ตุลาคม ถงึ 31 มีนาคม ……..) จํานวน...........ราย 

ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี ้

  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน  พ.ศ……….  เปนตนไป 

 

     ส่ัง  ณ  วันที…่………………………………….. 

     (ลงชื่อผูส่ัง)...................................................... 

 (......................................................) 

 (ตําแหนง)........................................................ 

 

ขอรับรองวามกีารเลื่อนขัน้คาจาง 1 ข้ัน ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลกูจางประจํา  ณ  วนัที ่1 

มีนาคม ......... 

 

     ส่ัง  ณ  วันที…่………………………………….. 

     (ลงชื่อผูส่ัง)...................................................... 

 (......................................................) 

 (ตําแหนง)........................................................ 



 

แบบคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ แบบคําส่ังเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ 11  ตุลาคมตุลาคม 

คําสั่ง...........(จังหวัด)............ 

ที่ …………/…………. 

เร่ือง  เลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา 

 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจาง

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544 และคําสั่งกรมปศุสัตว ที ่529/2547 ลงวนัที ่6 สิงหาคม 

2547 จึงใหเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานครึง่ปที่แลวมา (1 เมษายน ถงึ 30 กันยายน ……..) จํานวน...........ราย ดังบัญชี

รายละเอียดแนบทายนี ้

  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ……….  เปนตนไป 

 

     ส่ัง  ณ  วันที…่………………………………….. 

     (ลงชื่อผูส่ัง)...................................................... 

 (.....................................................) 

 (ตําแหนง)....................................................... 

 

ขอรับรองวามกีารเลื่อนขัน้คาจางรวมทั้งป 2 ข้ัน ไมเกนิรอยละ 15 ของจํานวนลกูจางประจํา  ณ  

วันที่ 1 มีนาคม................และวงเงนิเลื่อนขั้นทัง้ป ไมเกนิรอยละ 6 ของอัตราคาจางลูกจางประจํา

ที่ครองอยู ณ วันที่ 1 กันยายน................. 

 

     (ลงชื่อผูส่ัง)...................................................... 

 (.....................................................) 

 (ตําแหนง)....................................................... 

 

 



 

 

แบบคําส่ังเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา ณ วันที่ แบบคําส่ังเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา ณ วันที่ 11  เมษายนเมษายน 

คําสั่ง...........(จังหวัด)............ 

ที่ …………/…………. 

เร่ือง  ใหลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพเิศษ 

 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทน

พิเศษของขาราชการและลกูจางประจาํผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถงึขั้นสูงของอนัดับหรือตําแหนง 

พ.ศ. 2544 และคําสั่งกรมปศุสัตว ที ่529/2547 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2547 จึงใหลูกจางประจาํ

ไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึง่

ปที่แลวมา (1 ตุลาคม ถงึ 31 มีนาคม …….) จํานวน.............ราย  ดังบญัชีรายละเอียดแนบทายนี ้

  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน  พ.ศ……….  เปนตนไป 

 

     ส่ัง  ณ  วันที…่……………………………….. 

     (ลงชื่อผูส่ัง)................................................... 

 (...................................................) 

 (ตําแหนง)..................................................... 

 

ขอรับรองวามกีารเลื่อนขัน้คาจาง 1 ข้ัน ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลกูจางประจํา  ณ  วนัที ่1 

มีนาคม ......... 

 

     (ลงชื่อผูส่ัง)................................................. 

 (..................................................) 

      (ตําแหนง).................................................... 

 



 

แบบคําส่ังเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา ณ วันที่ แบบคําส่ังเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา ณ วันที่ 11  ตุลาคมตุลาคม 

คําสั่ง...........(จังหวัด)............ 

ที่ …………/…………. 

เร่ือง  ใหลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพเิศษ 

 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงนิตอบแทน

พิเศษของขาราชการและลกูจางประจาํผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถงึขั้นสูงของอนัดับหรือตําแหนง 

พ.ศ. 2544 และคําสั่งกรมปศุสัตว ที ่529/2547 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2547 จึงใหลูกจางประจาํ

ไดรับเงินตอบแทนพิเศษ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึง่

ปที่แลวมา (1 เมษายน ถงึ 30 กันยายน …….) จํานวน..........ราย  ดงับัญชีรายละเอียดแนบทาย

นี ้

  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ……….  เปนตนไป 

 

     ส่ัง  ณ  วันที…่……………………………….. 

     (ลงชื่อผูส่ัง).................................................. 

 (..................................................) 

     (ตําแหนง).................................................... 

ขอรับรองวามกีารเลื่อนขัน้คาจางรวมทั้งป 2 ข้ัน ไมเกนิรอยละ 15 ของจํานวนลกูจางประจํา  ณ  

วันที่ 1 มีนาคม................และวงเงนิเลื่อนขั้นทัง้ป ไมเกนิรอยละ 6 ของอัตราคาจางลูกจางประจํา

ที่ครองอยู ณ วันที่ 1 กันยายน.................... 

 

     (ลงชื่อผูส่ัง).................................................. 

 (..................................................) 

      (ตําแหนง).................................................... 

 

 

 



 

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํ 

ณ  วนัที.่.......................................... 

แนบทายคําสัง่.............................ที่.................ลงวนัที.่................................ 

 

อัตราคาจาง 

ที ่ สังกัด / ชื่อ - สกุล 
หมายเลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนง 

ตําแหนง

เลขที ่
กอนเลื่อน  

(บาท) 

ใหไดรับ 

(บาท) 

ข้ัน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

บัญชีรายละเอียดเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจาํ 

ณ  วนัที.่.......................................... 

แนบทายคําสัง่.............................ที่.................ลงวนัที.่................................ 

 

เงินตอบแทนพิเศษ 

ที ่
สังกัด / ชื่อ - 

สกุล 

หมายเลขประจําตัว

ประชาชน 
ตําแหนง 

ตําแหนง

เลขที ่

อัตราคาจางที่

เต็มขั้น 
รอยละ 2 

(บาท) 

รอยละ 4 

(บาท) 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

การเปลี่ยนตําแหนงลูกจาการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํางประจํา 
 

 การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา วัตถุประสงคที่สําคญัคือ เปนการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อ

ทดแทนตําแหนงของลูกจางประจําที่ตองยุบเลิกในทุกกรณี ไมวาจะเปนการลาออกจากราชการ ถึง

แกกรรม ปลดออก หรือไลออก เพื่อประโยชนแกทางราชการ การพิจารณาใหลูกจางประจําเปลี่ยน

ตําแหนงนัน้ โดยตองคํานงึถึงความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานและภาระหนาที่

ของหนวยงาน ตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5 เร่ือง มอบอํานาจใหสวนราชการ

บริหารอัตรากาํลังลูกจางประจํา ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ 2547 กรมปศุสัตวจึงไดมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนงลกูจางประจํา เพื่อ

พิจารณากําหนดหลักเกณฑเบื้องตนและขัน้ตอนการเปลีย่นตําแหนงลกูจางประจํา โดยตําแหนง

ลูกจางประจําที่คณะกรรมการเพื่อกาํหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง

ลูกจางประจํา ไดกําหนดใหเปลี่ยนตําแหนงได มีดังนี ้

1. พนกังานพิมพดีดชั้น 1 

2. พนกังานขับรถยนต 
3. พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

4. ชางไม 
5. ลูกมือชาง 
6. พนกังานเขาและเย็บเลม 

 
หลักเกณฑการเปลีย่นตําแหนงลกูจางประจํา 
 1. ตําแหนงใหมที่เปลี่ยน ตองเปนตําแหนงที่สํานักงบประมาณและกระทรวงการคลังได

กําหนดชื่อตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบหรือหนาที่โดยยอรวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว 

 2. ลูกจางประจําที่จะเปลี่ยนตําแหนงเปนตําแหนงใด จะตองเปนผูที่มีความรู

ความสามารถตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนัน้ และมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับ

ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 3. จํานวนอัตราลูกจางประจาํ รวมกับอัตราขาราชการที่ปฏิบัติงานดานธุรการ ดาน

บริหารทั่วไป ในแตละหนวยงานตองไมเกนิ จาํนวนดงันี ้

ตําแหนง สํานัก กอง สสอ. จังหวัด ศูนย สถาน ี ดานฯ 

1. พนักงานพมิพดีด 10 9 5 5 5 3 2 



2. พนักงานเขาและเย็บเลม 3 3 1 1 1 1 - 

4. สําหรับลูกจางประจาํตําแหนงพนักงานขับรถยนต พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ชางไม และลูกมือชาง กองการเจาหนาที่จะนาํเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

และเหตุผลความจําเปนในการขอเปลี่ยนตาํแหนงเปนรายตําแหนง ทั้งนี้ จาํนวนลกูจางประจาํ

ตําแหนงพนักงานพิมพดีดและพนกังานเขาและเย็บเลมตองเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

5. การขอเปลี่ยนตําแหนงลกูจางประจํา ใหดําเนินการไดปละ 1 คร้ัง ภายในเดือน

พฤศจิกายนของทุกป และการดําเนนิการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตองเปนไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด คือ 

  5.1 การสอบคดัเลือก 

   5.1.1 ภาคความรูทัว่ไป และความรูเกี่ยวกับลูกจางประจําของสวน

ราชการ โดยวธิีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

   5.1.2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขยีน 

และหรือสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   5.1.3 ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 50 

คะแนน 

สําหรับเกณฑคะแนนในการพิจารณาในแตละภาค ตองไมต่ํากวารอยละ 60 โดยตําแหนงที่

ดําเนนิการโดยการสอบคัดเลือก คือ พนักงานขับรถยนต พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ

ชางไม 

  5.2 การคัดเลอืก

   ใหกรรมการดาํเนนิการไดตามทีเ่หน็สมควร โดยคํานงึถงึความรู 

ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม สําหรับเกณฑ

คะแนนในการพิจารณา ตองไมต่ํากวารอยละ 60 โดยตําแหนงที่ดําเนนิการโดยการคัดเลือก คือ 

พนกังานพิมพดีด พนกังานเขาและเย็บเลม และลูกมือชาง 

 6. หนวยงานตองพิจารณาถึงความเหมาะสม และเหตผุลความจาํเปนในการขอเปลี่ยน

ตําแหนงลูกจางประจาํ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

 
ขั้นตอนการเปลี่ยนตาํแหนงลูกจางประจํา 

1. หนวยงานที่มีลูกจางประจําประสงคจะเปลี่ยนตําแหนง ใหแจงกองการเจาหนาที่

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุป โดยใหระบุเหตุผลความจําเปนในการขอเปลี่ยนตําแหนงอยาง

ชัดเจน 



2. สําหรับตําแหนงพนักงานขับรถยนตหรือพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ใหระบุดวย

วามีรถยนตหรือรถแทรกเตอรของทางราชการที่อยูในสภาพพรอมปฏิบัติงานไดจาํนวนกี่คัน เพื่อใช

ประกอบการพิจารณา 

3. กองการเจาหนาทีน่ําเสนอคณะกรรมการเพื่อพจิารณาความเหมาะสม และเหตุผล

ความจาํเปนในการขอเปลี่ยนตําแหนงของแตละหนวยงาน และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ใหเปลี่ยนตําแหนง หนวยงานจึงดําเนินการแตงตั้งขาราชการระดับ 6 ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 

3 คน เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก หากหนวยงานใดมขีาราชการระดับ 6 ไมครบ

จํานวน 3 คน ใหเสนอขาราชการระดับ 5 หรือ 4 เปนกรรมการรวม 

 4. ตําแหนงทีค่ณะกรรมการอนุมัติใหเปลีย่น ลูกจางประจําทุกคนในหนวยงานที่ไดรับ

อนุมัติ หากมคีุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนดในตําแหนงนัน้ 

สามารถมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเพื่อเปล่ียนตําแหนงได 

 5. ใหหนวยงานจัดทาํประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู

มีสิทธิสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและสถานที่สอบคัดเลอืกหรือคัดเลือก ประกาศผลการสอบ

คัดเลือกหรือคัดเลือก 

  6. เมื่อหนวยงานดําเนนิการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกเสร็จเรียบรอย ใหสงเฉพาะประกาศ

ผลการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก พรอมหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผูบงัคับบัญชา (หนงัสือ

รับรองใชในกรณีของลูกจางประจําที่เปลี่ยนตําแหนงและไมมีวุฒกิารศึกษาตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด เชน พนกังานพมิพดีด ชางไม และลูกมือชาง) เพื่อกองการเจาหนาที่จะ

ไดดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมตอไป 

ทั้งนี้ ผูจัดทําคูมือไดแนบตัวอยางหนังสือรับรองการปฏิบตัิงาน (ดังรายละเอียดหนา 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบหนังสือรับรอแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานงการปฏิบัติงาน 
 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………

(ผูบังคับบัญชา)…………………………………………ตําแหนง…………………………………..

สังกัด……………………………………...ขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)………………………

(ลูกจางประจาํที่เปลีย่นตาํแหนง)………………………………..……..ลูกจางประจําตําแหนง

…………………………………………..ตําแหนงเลขที่……………………………...อัตราคาจาง

ปจจุบัน………………………..บาท สังกัด……………………………………………………….

ขอเปลี่ยนตําแหนงเปน………………………………………………………………………………

ไดปฏิบัติงานและเคยผานงานดาน………………………………………………………….มาแลว

เปนระยะเวลา.........................ป ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงตรงตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

 

 

 

     (ลงชื่อ)…………………………………ผูบังคับบัญชา 

              (………………………………………) 

         วนัที…่……../………………../…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การยายสับเปลี่ยนลูกจางประจําการยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํา  
การยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํานั้น เปนการสับเปลี่ยนกนัของลูกจางประจําตั้งแต 2 คน

ข้ึนไป ระหวางหนวยงานของกรมปศุสัตว โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกบั

ลักษณะงานและภาระหนาที่ของหนวยงาน ตามหลักเกณฑที่กรมปศุสัตวพิจารณากาํหนด ทั้งนี้ 

เนื่องจากลูกจางประจาํเมื่อมีอัตราวางลงไมวาจะดวยการลาออก ถึงแกกรรม ปลดออก หรือไล

ออก จะตองยุบเลิกในทุกกรณี ไมสามารถบรรจุหรือยายมาแทนในตําแหนงที่ยุบเลิกได ไม

เหมือนกับอัตราตําแหนงของขาราชการ 

 
หลักเกณฑการยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํา 
 1. การยายสบัเปล่ียนลกูจางประจํา ตองไมเปนการเพิ่มหรือลดจํานวนอัตรากําลังของ

หนวยงานและตองเปนตําแหนงเดียวกนั หมวดเดียวกันเทานั้น 

 2. ตองเปนการยินยอมของลูกจางประจําทั้ง 2 ฝาย และตองไดรับความเห็นชอบจาก

ผูบังคับบัญชาของทั้ง 2 ฝายดวย 

 3. ตองแสดงถึงเหตุผลและความจาํเปนในการขอยายสับเปลี่ยนที่เหมาะสม ไมมี

ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนการยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํา 
 1. ลูกจางประจําที่มีความประสงคจะยายสับเปลี่ยนกันตองทําความตกลงดวยกัน พรอม

ทําหนงัสือแสดงความตกลงลงลายมือช่ือเปนลายลักษณอักษรทั้ง 2 ฝาย 

 2. ใหฝายใดฝายหนึ่งทาํหนังสือถึงหนวยงานที่ประสงคจะยายสับเปลี่ยนกัน โดยตอง

ผานความเหน็ชอบจากผูบงัคับบัญชาตามลําดับช้ันและไมขัดของที่จะใหยายสับเปลี่ยนกนั 

 3. เมื่อหนวยงานที่ลูกจางประสงคจะขอยายสับเปลี่ยนกนั ไดรับหนังสอืที่ผานการเหน็ชอบ

ของผูบังคับบัญชาอีกฝายหนึ่งแลว ใหทําหนังสือแสดงเปนลายลักษณอักษรวาไมขัดของที่จะ

ใหมีการยายสับเปลี่ยนกันของลูกจางประจําทั้ง 2 ราย สงกองการเจาหนาที ่

 4. กองการเจาหนาที่ตรวจสอบรายละเอียดตางๆ เชน ชือ่-สกุล ตําแหนง อัตราคาจาง 

สังกัด และการเห็นชอบของผูบังคับบัญชาของทั้ง 2 หนวยงาน นาํเสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

ถึงความเหมาะสมและเหตุผลความจาํเปน 



 5. เมื่อกรมปศุสัตวเหน็ควรอนุญาตใหมีการยายสับเปลีย่นลูกจางประจาํ จงึสามารถ

ดําเนนิการออกคําสั่งแตงตัง้ลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมตอไป 

ผูจัดทําคูมือไดแนบแบบหนงัสือแสดงความตกลงและตวัอยางการขอยายสับเปลีย่น

ลูกจางประจํา (ดังรายละเอยีดหนา 57 – 58) 

แบบหนังสือแสดงความตกลงขอยายสับเปล่ียนลูกจางประจําแบบหนังสือแสดงความตกลงขอยายสับเปล่ียนลูกจางประจํา  
 

 

เขียนที…่…………………………………………….. 

 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………... 

ตําแหนง………………………………………………ตําแหนงเลขที่………………………………

อัตราคาจางปจจุบัน……………………บาท สังกัด………………………………………………..

มีความประสงคขอยายสับเปลี่ยนกับ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………

ตําแหนง…………………………………..ตําแหนงเลขที่………………………….อัตราคาจาง

ปจจุบัน……………………บาท สังกัด…………………………………………………………..ขอ

ทําหนงัสือแสดงความตกลงขอยายสับเปลีย่นกนั ดวยความยนิยอมและสมคัรใจโดยไมมีขอผูกมัด

หรือผลประโยชนอ่ืนประการใดทั้งสองฝาย และไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

 

      (ลงชื่อ)……………………………….ผูยินยอม 

               (……………………………………….) 

         วันที…่……./…………………/…………... 

 

      (ลงชื่อ)……………………………….ผูยินยอม 

               (……………………………………….) 

         วันที…่……./…………………/…………... 

       

(ลงชื่อ)………………………………….พยาน 

               (……………………………………….) 

         วันที…่……./…………………/…………... 

 



(ลงชื่อ)………………………………….พยาน 

               (……………………………………….) 

         วันที…่……./…………………/…………... 

 

((ตัตัวอยางวอยาง))  
 
 

 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ            (หนวยงาน  โทร…………………..) 
ที่      วันที่         
เรื่อง             
เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว ผาน…………………………………. 

  ดวย (นาย/นาง/นางสาว)………………………………..………….ลูกจางประจํา

ตําแหนง………………………………….ตําแหนงเลขที่………………อัตราคาจาง

………………….บาท สังกัด……………………………………………………มีความประสงคขอ

ยายสับเปลีย่นลูกจางประจาํ กับ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………ตําแหนง

……………………………………………..ตําแหนงเลขที…่…………………….อัตราคาจาง

………………………บาท จงึไดทําหนงัสือแสดงความตกลงขอยายสับเปลี่ยนลกูจางประจํา 

ตามที่แนบมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การปรับระดับตําแหนงลูกจางประจําการปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา 
 

 การปรับระดับตําแหนงของลูกจางประจําเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหมี

ความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยตองโดยตองคํานงึถึงความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

ลักษณะงานและภาระหนาที่ของหนวยงาน ซึง่ตําแหนงของลูกจางประจําที่มีการปรับระดับช้ันให

สูงขึ้น ดงันี ้

 1. พนักงานพมิพดีดชั้น 1 (หมวดกึ่งฝมือ) 

อัตราคาจางขัน้ต่ํา 5,610 บาท อัตราคาจางขั้นสงู 13,590 บาท 

 2. พนักงานพมิพดีดชั้น 2 (หมวดฝมือ) 

  อัตราคาจางขัน้ต่ํา 5,610 บาท อัตราคาจางขั้นสงู 14,670 บาท 

 3. พนักงานพมิพดีดชั้น 3 (หมวดฝมือพิเศษระดับตน) 

  อัตราคาจางขัน้ต่ํา 6,220 บาท อัตราคาจางขั้นสงู 17,490 บาท 

 4. พนกังานพมิพดีดชั้น 4 (หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง) 

  อัตราคาจางขัน้ต่ํา 15,800 บาท อัตราคาจางขัน้สูง 21,360 บาท 

 
หลักเกณฑการปรับระดับตําแหนงลกูจางประจํา 
 1. การปรับระดับช้ันของลูกจางประจาํตําแหนงพนักงานพิมพดีด จากชั้น 1 เปนชั้น 2 หรือ

จากชัน้ 2 เปนชั้น 3 หรือจากชั้น 3 เปนชั้น 4 ได เมื่อผูดํารงตําแหนงนั้นๆ ไดรับคาจางในอัตราข้ัน

ต่ําของตําแหนงที่สูงกวาแลว 

 2. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามทีก่ระทรวงการคลังกําหนด ดังนี ้

  2.1 พนักงานพิมพดีดชัน้ 1

   2.1.1 มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่และ

เคยผานงานดานที่เกีย่วของมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

   2.1.2 ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนตน (ม.3) หรือเทียบได

ไมต่ํากวานี ้

   2.1.3 ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรูความสามารถ ดังนี ้



    ก. สามารถพมิพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา หรือ

พิมพดีดดวยเครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และ 

    ข. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนและระเบียบที่เกี่ยวของกับลูกจางของสวนราชการ กฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการ

แผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ และ 

ค. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณและการ

ใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

  2.2 พนักงานพิมพดีดชัน้ 2

   2.1.1 ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนยีบัตรวิชาชพี หรือเทียบเทาใน

สาขาวิชาทีเ่กีย่วของกับลักษณะงานในหนาที ่

ก. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนและระเบียบที่เกี่ยวของกับลูกจางของสวนราชการ กฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการ

แผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ และ 

ข. มีความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานสารบรรณและการใช

ภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่หรือ 

2.2.2 แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติงาน

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

2.2.3 ทัง้ขอ 1 และขอ 2 ตองสามารถพมิพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา

นาทีละ 35 คํา และภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 25 คํา หรือ ในอัตราความเร็วสําหรับ

ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และสําหรบัภาษาไทยไมนอยกวานาทลีะ  25 คํา 

2.2.4 กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรตองสามารถพิมพดีดภาษาไทย

ไดไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 30 คํา หรือใน

อัตราความเร็วสาํหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และสาํหรับภาษาไทยไม

นอยกวานาทลีะ 30 คํา 

  2.3 พนักงานพิมพดีดชัน้ 3

   2.3.1 แตงตั้งจากพนกังานพิมพดีดชัน้ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป หรือแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 2 ป  

2.3.2 ไดผานการทดสอบความสามารถพมิพดีดภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศที่เหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาที่ในอัตราความเร็วไมนอยกวานาทีละ 50 

คํา กรณีพมิพดวยเครื่องคอมพิวเตอรตองไมนอยกวา 55 คํา 



  2.4 พนักงานพิมพดีดชัน้ 4

2.4.1 แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงานพิมพดีดชั้น 3 และไดรับคาจาง

ในอัตราขั้นสูงของตําแหนง 

2.4.2 ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่แตงตั้งแลววา เปนผูมีความรู

ความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
ขั้นตอนการปรับระดับตําแหนงลกูจางประจํา 
 1. กองการเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจางประจําตําแหนงพนกังานพิมพดีดชั้น 

1 หรือช้ัน 2 หรือช้ัน 3 

 2. แจงหนวยงานตนสังกัดของลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพดีดที่มี

คุณสมบัติที่จะปรับระดับช้ัน เพื่อแจงใหผูที่มีคุณสมบัติทราบ 

 3. ใหหนวยงานรวมรวบผูทีม่ีคุณสมบัติและมีความประสงคที่จะปรับระดับช้ัน แจงใหกอง

การเจาหนาทีท่ราบ โดยตองแนบเอกสารประกอบ ดังนี ้

  3.1 คําชี้แจงประกอบคําขอเปลี่ยนแปลงกาํหนดตําแหนง 

  3.2 ผลการปฏบิัติงานยอนหลัง 3 ป 

  3.3 แบบประเมินสําหรับประกอบการพิจารณาปรับระดับช้ัน 

 4. ใหเสนอรายชื่อขาราชการระดับ 6 ข้ึนไป จํานวนไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือก หากหนวยงานใดมีขาราชการระดับ 6 ไมครบจํานวน 3 คน ใหเสนอขาราชการ

ระดับ 5 หรือ 4 เปนกรรมการรวม 

 5. คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ดาํเนนิการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจางประจําขึ้น

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และตองดาํเนนิการตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยเครงครัด 

 6. แจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหกองการเจาหนาที่ เพือ่จะไดดําเนนิการออกคําสัง่

แตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมตอไป 

เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา 

ผูจัดทําคูมือไดแนบแบบเอกสารที่ใชประกอบในการปรับระดับตําแหนงลกูจางประจาํและแบบ

ประเมิน ดังนี ้

- คําชี้แจงประกอบคําขอเปลี่ยนแปลงกาํหนดตําแหนง 

- ผลการปฏิบัติงานยอนหลงั 3 ป 

- แบบประเมิน 

(ดังรายละเอียดหนา 62 – 68) 

 

 



 

 

 

 

 

คําช้ีแจงประกอบคําขอเปลี่ยนแปลงกําหนดตําแหนงคําช้ีแจงประกอบคําขอเปลี่ยนแปลงกําหนดตําแหนง  
 

 1. คําขอลําดับที…่………….. 

 2. ชื่อ-สกุล…………………………………………………………….. 

 3. ตําแหนง…………………………………… ตําแหนงเลขที…่…………….. 

 4. อัตราคาจาง…………………….บาท 

 5. หนวยงาน…………………………………………………………… 

 6. คําขอเปลี่ยนแปลง 

  ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดตําแหนง จากตําแหนง……………………………… 

  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………………………………. 

 7. เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

  (   ) มีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง 

  (   ) ไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของตําแหนง 

  (   ) อ่ืนๆ……………………………………………………………………… 

 8. หนาที่ความรับผิดชอบ 

  1. …………………………………………………………………………….. 

  2. …………………………………………………………………………….. 

  3. …………………………………………………………………………….. 

  4. …………………………………………………………………………….. 

  5. …………………………………………………………………………….. 

 9. อ่ืนๆ (ถามี) 

  ………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………... 

 

 



 

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 33  ปป 
 

ที ่ ผลการปฏิบัติงาน หนวย ป พ.ศ…… 

(จํานวน) 

ป พ.ศ…… 

(จํานวน) 

ป พ.ศ…… 

(จํานวน) 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยาง) 
รับ-สงหนงัสือ…………. 

ราง-พิมพหนงัสือ……….. 

จัดทําบนัทกึ…………. 

 

ฉบับ/ป 

ฉบับ/ป 

ราย/ป 

 

1,500 

1,247 

55 

 

1,850 

990 

87 

 

1,745 

1,334 

90 



 

 

 

 

 

แบบประเมินแบบประเมิน 
สําหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจางประจําขึ้นแตงตัง้ใหดํารง 

ตําแหนงพนักงานพิมพดีดชัน้………… 

 

   ตอนที ่1  ขอมูลเบื้องตนของผูรับการประเมิน  (สําหรบัผูรับการประเมินกรอก) 

 

1. ชื่อ-นามสกุลของผูรับการประเมิน…………………………………………………… 

2. วุฒิการศึกษา………………………………………………………………………… 

3. เร่ิมรับราชการ เมื่อวนัที…่……….เดือน……………………………พ.ศ……………รวม

…………………..ป……………………..เดือน 

4. ปจจุบันสงักัด…………………………………..สํานกั/กอง………………………… 

5. ปจจุบันไดรับอัตราคาจาง………………………บาท 

6. ดํารงตําแหนงพนกังานพิมพดีดชั้น………..มาแลว……………ป…………….เดือน 

7. มีความสามารถในการพิมพดีดภาษาไทย  นาทีละ……………………..คํา  และ

ภาษาตางประเทศ  นาทีละ……………………..คํา 

8. การถูกดาํเนนิการทางวินยั  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถกูตองเปนจริง 
 

                                        (ลงชื่อ)…….……………………………....ผูรับการประเมิน 

                                                   (………………..…………………..) 

                                             วันที…่……../……….………./………... 

 

 

ของผูบังคับบัญชา  นัน่คือ  ผลการประเมนิตองเปนเอกฉันท 



 ในกรณีที่ผูบงัคับบัญชาประเมินมีความเหน็วา ยงัไมสามารถปรับระดับ เนื่องจากยงัมีส่ิงที่

ตองแกไขปรับปรุงนัน้ ควรจะตองมีการกําหนดระยะเวลาในการประเมินไวดวย 

 

 

 

   ตอนที ่2  การประเมินผลงานและประเมินบุคคล  (สําหรับผูบังคับบัญชา) 

ระดับการประเมิน 
รายการประเมนิ 

เหมาะสม ตองแกไข 

   ก.  ผลการปฏิบัติงานพิมพดีด   

1. คุณภาพ 

เปนการพิจารณาความสามารถที่จะทาํงานเสร็จตามเวลา

ที่ตองการ ความสะอาด ถูกตอง และประณีต การจัดรูปแบบ 

และวรรคตอนอันสวยงาม และคุณภาพของงานที่ตองดีและ

สม่ําเสมอ 

 

  

2. ปริมาณ 

      เปนการพจิารณาผลงานที่มีคุณภาพจํานวนมาก

สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 

  

 

               มี                     ไมมี                                      รายการประเมินที่ตองแกไข 

 

             สรุปความเห็น  ขอสังเกต  หรือเหตุผลช้ีแจงกรณีประเมินวา  “ตองแกไข” 

             ……………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………..………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  การประเมินผลงานและประเมนิบุคคล  (สําหรบัผูบังคับบัญชา) 

ระดับการประเมิน 
รายการประเมนิ 

เหมาะสม ตองแกไข 

   ข.  คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใน

พนกังานพิมพดีด

  

1. ความประพฤติ 
เปนการพิจารณาอุปนิสัยและความประพฤติสวนตวั 

ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบแบบแผน และ

ขอบังคับของสวนราชการนัน้ๆ การรักษาวินัยขาราชการ จาก

ประวัติสวนตวัการทาํงานและพฤติกรรมทีป่รากฏทางอืน่ 

 

  

2. ความรับผิดชอบตอหนาที ่
เปนการพิจารณาความตัง้ใจในการทํางาน ความมุงมัน่ที่

จะทาํงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จเปนผลดี การไมละเลย

ตองาน รวมถงึความเต็มใจ และความกลาที่จะรับผิดชอบตอ

ผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไมปดความรับผิดชอบงายๆ และ

ความจริงใจทีจ่ะปรับปรุงตัวเองใหดีข้ึน 

 

  

3. ความอุตสาหะ 

เปนการพิจารณาความมีมานะ อดทน และเอาใจใสใน

หนาทีก่ารงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน โดยอุทิศเวลา

ใหกับทางราชการ ไมเฉื่อยชา และมีความขยันหมั่นเพียร 

 

  

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการพิจารณาความสามารถในการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 

  



ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน และยอมรับในความสามารถ

ของผูรวมงาน 

 

 

 

ตอนที่ 2  การประเมินผลงานและประเมนิบุคคล  (สําหรบัผูบังคับบัญชา) 

ระดับการประเมิน 
รายการประเมนิ 

เหมาะสม ตองแกไข 

5. ความละเอยีดถี่ถวนและรอบคอบ 

      เปนการพจิารณาความสามารถในการปฏิบัติงานดวย

ความละเอยีด ไมมีขอผิดพลาดและไมเลินเลอ 

 

  

6. ความสามารถในการรักษาความลับของทางราชการ 

      เปนการพจิารณาความระมัดระวังในการพิมพเอกสารลับ 

ตลอดจนความสามารถที่จะไมใหความลับร่ัวไหล อันจะทําให

เกิดผลเสียหายตอบุคคลหรือหนวยงาน 

 

  

 

 

               มี                     ไมมี                                      รายการประเมินที่ตองแกไข 

 

 

             สรุปความเห็น  ขอสังเกต  หรือเหตุผลช้ีแจงกรณีประเมินวา  “ตองแกไข” 

             ……………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………………………………………………..………… 

             ……………………………………………………………………………..………… 

             ……………………………………………………………………………..………… 

             ……………………………………………………………………………..………… 

             ……………………………………………………………………………..………… 

 

 



 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  การประเมินผลงานและประเมนิบุคคล  (สําหรบัผูบังคับบัญชา) 

 

 

   การประเมนิในสวน  ก. ผลการปฏิบัติงานพิมพดีด                         ไมมีรายการประเมินที่ตองแกไข 

                                                                                                     มีรายการประเมนิที่ตองแกไข 

                          ผาน                      ไมผาน 

 

 

                                 ข. คณุลักษณะเฉพาะเหตุผล                         ไมมีรายการประเมินที่ตองแกไข 

                                                                                                     มีรายการประเมนิที่ตองแกไข 

                           ผาน                        ไมผาน 

 

 

 

   สรุปผลการประเมิน 

   (   )  สมควรปรับระดับตําแหนงได เนื่องจากผานการประเมินทั้งในสวน ก. และ ข. 

   (   )  ยงัไมสมควรปรับระดับตําแหนง เนือ่งจากมีผลการประเมิน  “ตองแกไข”  ในบางรายการ 

 

 

 

 

                                                           (ลงชื่อ)………………………………….ผูบังคับบัญชา 

                                                                     (………………………………….) 

                                                         ตําแหนง………………………………… 

                                                               วันที…่……/………………./……….. 

 



 

 

 

 

 

การตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําการตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจํา  
 

การตัดโอนอัตราลูกจางประจํา เปนการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหสวนราชการพิจารณาเพื่อใหเกิด

ความเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของสวนราชการ ตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 

1008/ว 5 เร่ือง มอบอํานาจใหสวนราชการบริหารอัตรากําลังลกูจางประจํา ลงวนัที ่27 กุมภาพนัธ 

2547 

 
หลักเกณฑการตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจาํ 

1. หนวยงานที่จะตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําในสังกัด ตองพิจารณาถึง

ผลกระทบตอการปฏิบัติภาระหนาที่และประโยชนของทางราชการอันเกิดจากการตัดโอน

อัตรากําลังลกูจางประจาํ 

2. การตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจาํเปนการตัดโอนทั้งอัตราตําแหนง อัตราคาจาง 

รวมทั้งตัวบุคคลทําใหจาํนวนอัตรากําลงัลกูจางประจําของหนวยงานตองลดลงจากทีม่ีอยูเดิม 

และไมสามารถที่จะใหลูกจางประจํามาทดแทนในอัตรากาํลังที่ตัดโอนได 

3. เหตุผลและความจาํเปนในการตัดโอนอตัรากําลังลกูจางประจาํ ตองความเหมาะสม

และสอดคลองกับภาระหนาที่ของแตละหนวยงาน 

 
ขั้นตอนการตัดโอนอัตรากําลงัลกูจางประจํา 

1. หนวยงานที่มีความประสงคที่จะตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจํา ตองแจงให

หนวยงานที่จะตัดโอนอัตราไปใหเพื่อทราบวาไมมีขอขัดของประการใดในการตัดโอนอัตรากําลงั 

2. เมื่อหนวยงานทั้ง 2 ทาํความตกลงแลว ไมมีขอขัดของในการตัดโอนอัตรากาํลัง

ลูกจางประจาํ ใหนําเสนอกรมปศุสัตวผานกองการเจาหนาที่ โดยชี้แจงถึงเหตุผลและความจาํเปน

ในการขอตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจํา 



3. กองการเจาหนาที ่จะพิจารณาถึงเหตุผลความจาํเปนและความเหมาะสม ในการขอตัด

โอนอัตรากาํลังลูกจางประจาํ พรอมทั้งตรวจสอบอัตรากําลังลูกจางประจาํของทั้ง 2 หนวยงาน 

เพื่อนาํเสนอกรมปศุสัตว 

4. เมื่อกรมปศุสัตวพิจารณาเห็นอนุมัติใหมกีารตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจํา จึง

สามารถดาํเนนิการออกคาํสัง่แตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมตอไป 

ผูจัดทําคูมือไดแนบตัวอยางการขอตัดโอนอัตรากําลงัลกูจางประจํา (ดังรายละเอยีดหนา 

70) 

((ตัวอยางตัวอยาง))  
 

 

 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ            (หนวยงาน  โทร…………………..) 
ที่      วันที่         
เรื่อง             
เรียน  อธิบดีกรมปศุสัตว ผาน…………………………………. 

ขอตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจํา 

  ดวย (หนวยงานที่ใหตัดโอน)…………………….……………..…….(ระบุเหตุผล

และความจาํเปนในการขอตัดโอนอัตรากําลัง)…………………………………….…........เพื่อมใิห

เกิดความเสียหายและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ จึงมีความประสงคขอใหตัดโอน (นาย/

นาง/นางสาว)……………………………ลูกจางประจําตําแหนง………………………….ตําแหนง

เลขที…่…………อัตราคาจาง……………..บาท สังกดั………………………………..ไปสังกดัที่

……………………………โดย (หนวยงานที่ใหตัดโอน)…………………………….พิจารณาแลว

การตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจํา ไมมผีลกระทบตอการปฏิบัติงานราชการ ทั้งนี้ (หนวยงานที่

ใหตัดโอน)…………………………… ไดแจงให (หนวยงานที่รับโอน)……………..…..ทราบแลว 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นคําถาม ประเด็นคําถาม –– คําตอบ คําตอบ  
 

 เปนการรวบรวมประเด็นคาํถาม – คําตอบ ขอสงสัย และขอสังเกตตางๆ จาก

ประสบการณการทาํงานตลอดระยะเวลา 6 ป ของผูจัดทําคูมือเลมนี ้โดยแยกรายละเอียดได ดังนี ้

1. การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา 

2. การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา 

3. การยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํา 

4. การปรับระดับตําแหนงลูกจางประจาํ 

5. การตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจํา 

 

การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
ถาม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํของสวนราชการ 

พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีการเลื่อนขั้นคาจางกี่คร้ังตอป 

ตอบ การเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจําของสวนราชการ ใหเลือ่นขั้นคาจางไดไมเกินขั้นสงูของ

ตําแหนง โดยกําหนดใหมีการเลื่อนขั้นคาจาง 0.5 ข้ัน และ 1 ข้ัน ตามปงบประมาณ ปละ 

2 คร้ัง ดังนี ้

 คร้ังที่ 1 ระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 

 คร้ังที่ 2 ระยะเวลาตั้งแตวนัที ่1 เมษายน ถงึวนัที ่30 กนัยายน 

 

ถาม ลูกจางประจําที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง ตองมีหลกัเกณฑอยางไรบาง 

ตอบ ลูกจางประจําที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางในแตละครั้ง ตองอยูในหลักเกณฑ

ดงันี ้

 ในครึ่งปที่แลวมาตองปฏิบัตงิานดวยความสามารถและอตุสาหะจน
เกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ 



 ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถกูลงโทษทางวินยั 

 ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถกูสัง่พักราชการเกินกวา 2 เดือน 

 ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร 
 ในครึ่งปที่แลวมาตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเวลาไมนอยกวา 4 

เดือน 

 ในครึ่งปที่แลวมาตองลาปวย ลากิจสวนตวัรวมกนัไมเกนิ 23 วันทําการ 

สําหรับการลาปวยหากเกนิ 23 วันทาํการ แตไมเกนิ 60 วันทําการ จะตองมี

ใบรับรองแพทย 

 

ถาม หากลูกจางประจําผูใดไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางในครึ่งปแรก 0.5 ข้ัน ในครึ่งปหลัง

จะมีสิทธิไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง 1.5 ข้ัน รวมทัง้ป 2 ข้ัน ไดหรือไม 

ตอบ ได หากลูกจางประจําผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีเดน แตตองไมเกินรอยละ 15 ของ

ผูที่มีสิทธิไดรับเลื่อนขั้นคาจางรวมทัง้ป 2 ข้ัน 

 

ถาม ลูกจางประจําที่ไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของตําแหนงแลว จะไดรับการพิจารณาเลือ่นขั้น

หรือไม 

ตอบ ลูกจางประจําผูใดที่ไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของตาํแหนง ไดรับการพิจารณาเงนิตอบ

แทนพิเศษครึ่งขั้น ใหไดรับเงนิตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 2 ของคาจางที่ถงึขั้นสงูของ

ตําแหนง หรือไดรับการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษหนึง่ขั้น ใหไดรับเงนิตอบแทนพิเศษใน

อัตรารอยละ 4 ของคาจางที่ถงึขั้นสูงของตําแหนง แลวแตกรณีเปนเวลา 6 เดือน 

 

ถาม เมื่อคํานวณเงนิตอบแทนพิเศษรอยละ 2 หรือรอยละ 4 แลวมีเศษของบาทจะทาํอยางไร 

ตอบ การคํานวณเงนิตอบแทนพิเศษรอยละ 2 หรือรอยละ 4 ถามีเศษของบาทใหปดทิง้ 

 

ถาม ลูกจางประจําที่ไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของตําแหนงลาออกจากราชการ จะไดรับเงิน

ตอบแทนพิเศษดวยหรือไม 

ตอบ ไมได ลูกจางประจําที่ไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของตําแหนงจะไมมีสิทธิไดรับเงินตอบ

แทนพิเศษ หากจะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ ตาย หรือออกจาก

ราชการไมวาดวยเหตุใดๆ 

 



ถาม หากมีลูกจางประจําตายในหรือหลังวนัที ่1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม หรือออกจากราชการ

ไมวาดวยเหตใุดๆ หรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม จะไดรับการพิจารณาเลือ่นขั้น

คาจางหรือไม 

ตอบ ในกรณีที่ลูกจางประจาํผูใดไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจาง แตผูนัน้ไดตายในหรอืหลัง

วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม หรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดๆ หรือหลงัวนัที่ 1 

เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แตกอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนขัน้คาจางในแตละครั้ง ผูมีอํานาจสั่ง

เลื่อนขั้นคาจางจะสั่งเลื่อนขัน้คาจางใหผูนัน้ยอนหลงัไปถึงวนัที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม 

ของครึ่งปที่จะไดเลื่อนขั้นก็ได รวมถงึผูที่จะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษยีณอายุ

ราชการดวย 

 

ถาม ลูกจางประจําที่ไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษรอยละ 4 ใหนับรวมอยูใน

โควตารวมทั้งป 2 ข้ัน ดวยหรือไม 

ตอบ เงินตอบแทนพิเศษรอยละ 4 ใหนับรวมอยูในโควตารวมทั้งป 2 ข้ัน ดวย เนื่องจาก

คาตอบแทนพเิศษรอยละ 4 ก็คือ 1 ข้ันปกติของผูที่มีคาจางยังไมถงึขัน้สูงของตาํแหนง 

ถาม วงเงินคงเหลือที่ใชเลื่อนขัน้คาจาง ณ 1 เมษายน คือ เงนิที่ใชในการเลือ่นขั้นคาจางของผูที่

มีอัตราคาจางยังไมถงึขั้นสงูของตําแหนงรวมกับเงินตอบแทนพิเศษของผูที่มีอัตราคาจาง

ถึงขั้นสงูของตาํแหนง 

ตอบ ไมใช วงเงนิคงเหลือที่ใชเลื่อนขั้นคาจาง ณ 1 เมษายน จะไมรวมกับเงนิตอบแทนพิเศษ

ของผูที่มีอัตราคาจางถึงขัน้สงูของตําแหนง 

 

ถาม การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํของสวนภูมภิาค หนวยงานตางๆ ควร

ดําเนนิการอยางไร 

ตอบ ตามทีก่รมปศุสัตวไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจงัหวัดพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางให

ลูกจางประจําในหนวยงานตางๆ ของกรมปศุสัตวที่อยูในพืน้ทีจ่ังหวัด หากผูวาราชการ

จังหวัดไดมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการ สํานักงานสุขศาสตรสัตวและ

สุขอนามัยหรอืสํานักงานปศุสัตวจังหวดัเพื่อความสะดวกในการดําเนินการ ควรจะ

รวบรวมผลการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจําของทุกหนวยงานในจงัหวัด เสนอ

ผูวาราชการจงัหวัดเพื่อออกคําสั่งเลื่อนขั้นคาจาง 

 

ถาม การออกคําสัง่เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจาํ ควรดําเนนิการอยางไร 



ตอบ เนื่องจากปจจุบันกรมปศุสัตวไดเขาโครงการจายตรงเงนิเดือนและคาจางทาง

กรมบัญชีกลาง ทําใหการเบกิจายคาจางมคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนัน้ เพื่อความ

สะดวกและรวดเร็วในการเบิกจายคาจาง ควรดําเนนิการออกคําสั่งเลือ่นขั้นคาจาง

ลูกจางประจํา และคําสั่งใหลูกจางประจําไดรับเงินตอบแทนพิเศษรวมทุกหนวยงานที่อยู

ในพืน้ที่จงัหวดัโดยเร็ว 

 

ถาม กรณีที่มีการออกคําสั่งใหลูกจางประจาํไดรับเงินตอบแทนพิเศษไปแลว ตอมาภายหลงั

ลูกจางประจําผูนั้นไดรับการปรับเปลี่ยนตาํแหนงที่สูงขึน้ทาํใหอัตราคาจางไมถึงขัน้สูงของ

ตําแหนง ตองดําเนนิการอยางไร 

ตอบ ลูกจางประจําผูใดไดรับอัตราคาจางถงึขั้นสูงของตําแหนงและไมไดรับการขึ้นอัตราคาจาง

ในวนัที ่1 เมษายน หรือวันที ่1 ตุลาคม ที่ผานมา หากภายหลงัไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงที่สูงขึน้ และอัตราคาจางที่ไดรับยังไมถึงขั้นสูงของอัตราคาจางสําหรับ

ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งใหม ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางใหแก

ลูกจางประจําผูนั้นเปนกรณพีิเศษ ตามผลการประเมนิทีไ่ดรับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น 

หรือหนึ่งขั้นในครั้งหลังสุดแลวแตกรณี ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ 

ดังนัน้ หนวยงานตองดาํเนนิการ ดังนี ้

 นําเสนอผูวาราชการจงัหวัดเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางใหแก
ลูกจางประจําผูนั้น 

 เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นควรใหลูกจางประจําผูนัน้เลือ่นขั้นคาจาง 
จังหวัดจะตองออกคําสั่งยกเลิกใหลูกจางประจําผูนัน้ไดรับเงินตอบแทน

พิเศษ ถึงวันกอนที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น และใหออก

คําสั่งใหลูกจางประจําผูนั้นเลื่อนขั้นคาจาง ตั้งแตวนัที่ไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงที่สูงขึน้ 

 หากผูวาราชการจังหวัดไมอนุมัติใหลูกจางประจําผูนัน้เลือ่นขั้นคาจาง ก็
ใหลูกจางประจําผูนัน้ไดรับเงินตอบแทนพเิศษตามเดิมจนถงึวนัที่ระบุใน

คําสั่ง โดยใหเลื่อนขั้นคาจางในครั้งตอไป 

 

การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา
ถาม ลูกจางประจําทุกคนสามารถเปลี่ยนตําแหนงไดหรือไม 

ตอบ สามารถเปลี่ยนตําแหนงได หากหนวยงานตนสงักัดไดรับการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนงลกูจางประจําให



เปลี่ยนตําแหนง และลูกจางประจําที่ประสงคจะเปลี่ยนตําแหนงมีคุณสมบัติตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ถาม คณะกรรมการฯ กําหนดหลกัเกณฑเบื้องตนในการเปลีย่นตําแหนงอยางไรบาง 

ตอบ ตําแหนงลูกจางประจาํที่คณะกรรมการฯ กําหนดใหเปลี่ยนม ี

 พนกังานพิมพดีดชั้น 1 

 พนกังานขับรถยนต 
 พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 ชางไม 
 ลูกมือชาง 
 พนกังานเขาและเย็บเลม 

โดยจํานวนอัตราลูกจางประจาํ รวมกับอัตราขาราชการที่ปฏิบัติงานดานธุรการ ดาน

บริหารทั่วไป ในแตละหนวยงานตองไมเกนิ จาํนวนดงันี ้

 

ตําแหนง สํานัก กอง สสอ. จังหวัด ศูนย สถาน ี ดานฯ 

1. พนักงานพมิพดีด 10 9 5 5 5 3 2 

2. พนักงานเขาและเย็บเลม 3 3 1 1 1 1 - 

 

สําหรับลูกจางประจําตําแหนงพนักงานขับรถยนต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

ชางไม และลูกมือชาง ใหนาํเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และ

เหตุผลความจําเปนในการขอเปลี่ยนตําแหนงเปนรายตาํแหนง 

 

ถาม การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําสามารถดําเนนิการในชวงระยะเวลาใดบาง 

ตอบ การขอเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา ใหดําเนินการไดปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนพฤศจิกายน

ของทุกป โดยใหแจงความประสงคผานตนสังกัด 
 
ถาม การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา ดําเนนิการโดยวิธีใด 

ตอบ ดําเนนิการโดย 2 วิธี คือ 

 การสอบคัดเลือก 

 ภาคความรูทัว่ไป และความรูเกี่ยวกบัลูกจางประจาํของสวนราชการ 

โดยวิธีสอบขอเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 



 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวธิีสอบขอเขียน 

และหรือสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม 50 

คะแนน 

 

 

 การคัดเลือก 

ดําเนนิการไดตามที่เหน็สมควร โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความ

ประพฤติ และความเหมาะสมที่จะแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงใหม 

 

ถาม ตองมีเกณฑคะแนนการพจิารณาอยางไร 

ตอบ เกณฑคะแนนในการพิจารณาในแตละภาค ตองไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งการสอบคัดเลือก

หรือการคัดเลอืก 

 

ถาม จะทราบไดอยางไรวาตาํแหนงไหนตองดาํเนินการโดยวธิีใด 

ตอบ ตําแหนงที่ดาํเนินการโดยการสอบคัดเลือก คือ พนกังานขบัรถยนต พนักงานขับเครื่องจกัรกล

ขนาดเบา และชางไม สําหรับตําแหนงที่ดาํเนนิการโดยการคัดเลือก คือ พนกังานพมิพดีด 

พนกังานเขาและเย็บเลม และลูกมือชาง การดําเนนิการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตอง

เปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

ถาม การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําทกุตําแหนง ตองมีหนงัสือรับรองการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชาหรือไม 

ตอบ หนงัสือรับรองการปฏิบัติงาน ใชในกรณีทีลู่กจางประจําผูนั้นไมมวีุฒกิารศึกษาตาม

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงทีก่ระทรวงการคลังกําหนด เชน พนกังานพมิพดีด ลูกมือชาง 

ชางไม 

 

การยายสับเปลี่ยนลูกจางประจํา 
ถาม ปจจุบันดํารงตําแหนงนกัการภารโรงจะขอยายสับเปลีย่นกับตําแหนงพนักงานขับรถยนต 

ไดหรือไม 

ตอบ ไมได การยายสับเปลี่ยนตาํแหนงลูกจางประจําตองเปนตําแหนงเดียวกันเทานัน้ 

 



ถาม การขอยายสบัเปล่ียนลกูจางประจํา ตองทาํหนังสือแสดงความตกลงลงลายมือช่ือเปน

ลายลักษณอักษรทั้ง 2 ฝาย 

ตอบ ใช เพื่อแสดงถงึความยนิยอมทั้ง 2 ฝาย 

 

ถาม การขอยายสบัเปล่ียนจะดําเนินการโดยไมตองผานผูบงัคับบัญชา ไดหรือไม 

ตอบ ไมได ลูกจางประจําจะตองแสดงความประสงคขอยายสบัเปลี่ยน โดยตองผานความ

เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาทัง้ 2 ฝาย 

ถาม ลูกจางประจําจะยายสับเปลีย่นกนัไดเมื่อใด 

ตอบ เมื่อมีคําสั่งจากกรมปศุสัตวใหยายสับเปลีย่นกนั โดยหนวยงานตนสังกดัตองทําหนงัสือสง

ตัวลูกจางประจําไปสังกัดใหม 

 

การปรับระดับตําแหนงลูกจางประจํา 
ถาม ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพดีด มีกี่ระดับช้ัน และแตละชั้นมอัีตราคาจางเทาไร 

ตอบ ลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพดีด แบงเปน 4 ระดับช้ัน ดังนี ้

 พนกังานพิมพดีดชั้น 1 (หมวดกึ่งฝมือ) อัตราคาจางขั้นต่าํ 5,610 บาท 

อัตราคาจางขัน้สูง 13,590 บาท 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 2 (หมวดฝมือ) อัตราคาจางขัน้ต่ํา 5,610 บาท 

อัตราคาจางขัน้สูง 14,670 บาท 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 3 (หมวดฝมือพิเศษระดับตน) อัตราคาจางขั้นต่าํ 

6,220 บาท อัตราคาจางขัน้สูง 17,490 บาท 

 พนักงานพิมพดีดชั้น 4 (หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง) อัตราคาจางขั้นต่ํา 

15,800 บาท อัตราคาจางขัน้สงู 21,360 บาท 

 

ถาม ขณะนี้ดํารงตาํแหนงพนกังานพิมพดีดชัน้ 1 มาแลว 2 ป ตองการปรับระดับเปนชั้น 2 ได

หรือไม 

ตอบ การปรับระดับช้ันของลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพมิพดีด เพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

ตองมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง คือ 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 2 ตองดํารงตําแหนงพนกังานพิมพดีดชั้น 1 ซึ่ง

ปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 3 ตองดํารงตําแหนงพนกังานพิมพดีดชั้น 2 ซึ่ง

ปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 



 พนกังานพิมพดีดชั้น 4 ตองดํารงตําแหนงพนกังานพิมพดีดชั้น 3 และ

ไดรับคาจางในอัตราขั้นสูงของตําแหนง 

 

ถาม การปรับระดับช้ันตําแหนงพนักงานพิมพดดี ตองมีการสอบพิมพดีดหรือไม 

ตอบ การปรับระดับช้ันตําแหนงพนักงานพิมพดดี ตองมีการสอบพิมพดีดทกุระดับช้ัน 

 

 

ถาม แตละระดับช้ันมีการทดสอบพิมพดีดอยางไรบาง 

ตอบ ตองมีความสามารถในการพิมพดีด ในอตัราที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี ้

 พนักงานพมิพดีดชั้น 1 ตองสามารถพิมพดดีภาษาไทยไดไมนอยกวานาที

ละ 35 คํา หรือพิมพดีดดวยเครื่องคอมพิวเตอรไมนอยกวานาทีละ 40 

 พนักงานพมิพดีดชั้น 2 ตองสามารถพิมพดดีภาษาไทยไดไมนอยกวานาที

ละ 35 คํา และภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 25 คํา หรือ ใน

อัตราความเร็วสําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา 

และสําหรับภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ  25 คํา กรณีพิมพดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรตองสามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 40 

คํา และสําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 30 คํา หรือใน

อัตราความเร็วสําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา 

และสาํหรับภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 30 คํา 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 3 ตองความสามารถพิมพดีดภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศที่เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ในอัตรา

ความเร็วไมนอยกวานาทีละ 50 คํา กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร

ตองไมนอยกวา 55 คํา 

 

ถาม หากมีคุณสมบัติที่สามารถปรับระดับช้ัน ตองดําเนนิการอยางไร 

ตอบ ลูกจางประที่มคีุณสมบัติที่สามารถปรับระดับช้ันได ลูกจางประจาํตองทําคําชี้แจง

ประกอบคําขอเปลี่ยนแปลงกําหนดตําแหนง ผลการปฏบิัติงานยอนหลัง 3 ป และแบบ

ประเมินของผูบังคับบัญชา สงกองการเจาหนาที ่พรอมทัง้หนวยงานตองเสนอรายชื่อ

ขาราชการระดบั 6 ข้ึนไป จาํนวนไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก 

หากหนวยงานใดมีขาราชการระดับ 6 ไมครบจํานวน 3 คน ใหเสนอขาราชการระดับ 5 หรือ 

4 เปนกรรมการรวม 



 

ถาม หากไมผานการปรับระดับช้ันตําแหนงพนักงานพิมพดีด ตองดําเนนิการอยางไร 

ตอบ คณะกรรมการที่แตงตั้ง อาจกําหนดลูกจางประจาํที่ไมผานการปรับระดับช้ันตําแหนง

พนกังานพิมพดีดทดสอบใหม หรือใหลูกจางประจาํผูนัน้ฝกพิมพดีดใหเชี่ยวชาญแลวจึง

ทําการคัดเลือกใหมอีกครั้ง 

 

 

การตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจํา 
ถาม การตัดโอนอัตรากําลงัลูกจางประจํามีลักษณะคลายๆ กับการยายของขาราชการ คอื 

ลูกจางประจํารายอื่นสามารถยายลงแทนตําแหนงที่ตัดโอนไดหรือไม 

ตอบ การตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําเปนการตัดโอนทั้งอัตราตําแหนง อัตราคาจาง 

รวมทั้งตัวบุคคลทําใหจาํนวนอัตรากําลงัลกูจางประจําของหนวยงานตองลดลงจากทีม่ี

อยูเดิม และไมสามารถที่จะใหลูกจางประจํามาทดแทนในอัตรากําลงัที่ตัดโอนได 

 

ถาม หนวยงานที่จะตัดโอนอัตรากําลังลกูจางประจําตองพจิารณาอะไรบาง 

ตอบ หนวยงานที่จะตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําในสังกัด ตองพิจารณาถึงผลกระทบ

ตอลูกจางประจํา ภาระหนาที่การปฏิบัติงานของหนวยงาน และประโยชนของทาง

ราชการเปนสาํคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ บทที่ 44  
สรุปผลและขอเสนอแนะสรุปผลและขอเสนอแนะ  

 

 คูมือการบริหารงานลกูจางประจํา มวีัตถุประสงคเพื่อรวมรวมระเบียบ หลักเกณฑเกีย่วกับ

ลูกจางประจําของสวนราชการ รวมทั้งนําเสนอรายละเอยีด ข้ันตอน และวิธีการดําเนินการเกีย่วกบั

การบริหารจัดการลูกจางประจาํของกรมปศุสัตว ตลอดจนรวบรวมแบบฟอรมที่เกี่ยวของ เพื่อ

สรางความรูความเขาใจดานการบรหิารจดัการลูกจางประจําของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพ

และเปนไปในทิศทางเดียวกนั 

 
สรุปผล 

 การจัดทาํคูมือบริหารงานลูกจางประจาํเลมนี้ เปนการรวบรวมระเบียบ หลักเกณฑที่

เกี่ยวของ สรุปสาระสําคัญ ข้ันตอน วิธกีารดําเนนิการเกีย่วกับการบริหารจัดการลูกจางประจาํ 

ตลอดจนไดรวบรวม ตัวอยาง ประเดน็ คําถาม – คําตอบ ขอสงสัยและขอสังเกตจาการปฏิบัติงาน 

ซึ่งผูจัดทาํคูมอืตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ และวิธกีารดําเนินการ

ตางๆ เพื่อใหเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานบุคคลของหนวยงานตางๆ ในสงักดักรมปศุสัตวสามารถศึกษา 

และใชเปนคูมอืปฏิบัติงานไดสะดวก คลองตัวยิง่ขึ้น และปฏิบัติงานไดอยางถกูตองมีประสิทธิภาพ

เปนไปในทิศทางเดียวกนั ลดปญหาความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ลูกจางประจําของกรมปศุสัตว 

 
ขอเสนอแนะ 

 1. เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานบุคคลของหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว ตองศึกษาและให

ความสาํคัญเกี่ยวกับการบรหิารงานลกูจางประจํา 

 2. ทาํการเผยแพรและสรางความเขาใจเกีย่วกับการบริหารงานลูกจางประจํา โดยการ

จัดทําเอกสารเปนรูปเลม และเผยแพรทาง Internet 



 3. ควรมีการติดตามผลเพื่อจะไดแกไขปรับปรุงคูมือการบริหารงานลกูจางประจาํให

ทันสมยัเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจาํ 
 

      ครั้งที ่1 (1 ต.ค……- 31 มี.ค……..)                          ครั้งที่ 2 (1 เม.ย……- 30 ก.ย…….) 

ชื่อผูรับการประเมิน……………………………………………………………………………… 

ตําแหนง…………………………………………..……หมวด…………………………………. 

คาจาง…………………….สังกัด……………………………………………………………….. 

 

หนาที่ความรบัผิดชอบปจจุบัน 

1. ………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………... 

 

ตอนที่ 1 การประเมิน 

1.1 การประเมนิ 

1) ใหคะแนนประเมินทั้งผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

2) หากประสงคจะประเมินเรื่องใดเพิ่มขึ้น ใหระบบเรื่องทีจ่ะประเมินในองคประกอบอื่นๆ 

 
คะแนน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน เต็ม ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

1 ผลงาน 

1.1 ปริมาณผลงาน (พิจารณาจากปริมาณผลงาน 

เปรียบเทยีบกับเปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของ

งาน) 

1.2 คุณภาพของงาน (พิจารณาจากความถูกตอง ความ

ครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต หรือ

คุณภาพอื่นๆ) 

1.3 ความทันเวลา (พิจารณาจากเวลาที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลาทีก่ําหนดไวสําหรับ

การปฏิบัติงาน หรือภารกิจนั้นๆ) 

         



 

คะแนน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน เต็ม ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

 1.4 ความคุมคาของการใชทรัพยากร (พิจารณาจาก
ความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของ

งาน หรือโครงการ) 

1.5 ผลสัมฤทธิข์องงานที่ปฏิบัติได (พิจารณาจากผลผลติ 

หรือผลลัพธของผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคของงาน) 

1.6 องคประกอบอื่นๆ 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

         

 รวมคะแนนดานผลงาน          

2 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

(พิจารณาจากความรอบรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานใน

หนาที่ งานที่เกีย่วของ และเครื่องมอืเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจทํางานให

สําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอปุสรรค) 

2.2 การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ลูกจางประจํา (พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีใน

การเคารพกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยูใน

กรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของหนวยงาน) 

2.3 ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ มุงมัน่ทํางานใหสําเร็จ

ลุลวง และยอมรบัผลที่เกิดจากการทํางาน) 

         



 

 
คะแนน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวขอ รายการประเมิน เต็ม ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

ดีเดน 

(90-100%) 

ยอมรับได 

(60-89%) 

ตองปรับปรุง 

(ต่ํากวา 60%) 

คะแนนรวม 

ที่ไดรับ 

 2.4 ความรวมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอืน่ไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําให

งานลุลวงไปดวยดี) 

2.5 สภาพการมาปฏิบัติงาน (พิจารณาจากการตรงตอเวลา 

การลาหยุดงาน การขาดงาน) 

2.6 การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการ

คาดการณ การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธี

ปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 

2.7 ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจากความสามารถในการคิด

ริเริ่ม ปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้กวาเดิม รวมทั้งมีความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอองคกร) 

2.8 คุณลักษณะอื่นๆ (ถามี) 

      1) ……………………………………. 

      2) ……………………………………. 

(ตําแหนงลูกจางประจําตั้งแตหมวดแรงงาน กึ่งฝมือ และ

ฝมือ ใหประเมินขอ 2.1-2.5 เปนอยางนอย ตําแหนง

ลูกจางประจําหมวดฝมือพิเศษระดับตน ระดับกลาง 

ระดับสูง และเฉพาะ ใหประเมินทกุขอ) 

         

 รวมคะแนนดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน          

 คะแนนรวม  1 + 2 100         



1.2 สรุปผลการประเมิน 

 
                       คะแนน                             ดีเดน                              เปนที่ยอมรับได                           ตองปรับปรุง 

                  ผลการประเมิน                  (90-100%)                             (60-89%)                               (ตํ่ากวา 60%) 

คร้ังที่  1      ………………                        (   )                                       (   )                                            (   ) 

คร้ังที่  2      ………………                        (   )                                       (   )                                            (   ) 

 

 

ตอนที่ 2 ความเหน็ของผูประเมินขัน้ตนเกีย่วกับการพฒันาการเลื่อนขัน้คาจางและอืน่ๆ 

 2.1 ความเหน็เกีย่วกับการพัฒนาฝกอบรม และการแกไขการปฏิบัติงาน (ระบุความถนัด 

จุดเดน และส่ิงที่ควรพัฒนาของผูรับการประเมิน) 

 
คร้ังที่  1  (1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของปถัดไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร้ังที่  2  (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) 

 

 

 

 



 2.2 ความเหน็เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาจาง 

 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

 

        ควรเลื่อนขัน้คาจาง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90%) 

        ควรเลื่อนขัน้คาจาง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%) 

        ไมควรเลื่อนขั้นคาจาง (ผลประเมินตํ่ากวา 60%) 

 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นคาจาง (โดยเฉพาะกรณี

เสนอเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลือ่นขั้น

คาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

 

 

     ลงชื่อ………………………………………..ผูประเมิน 

            (………………………………………..) 

ตําแหนง…………………………………………. 

      วันที…่………………………………………. 

 

 

        ควรเลื่อนขัน้คาจาง 1 ขั้น (ผลประเมิน 90%) 

        ควรเลื่อนขัน้คาจาง 0.5 ขั้น (ผลประเมิน 60-89%) 

        ไมควรเลื่อนขั้นคาจาง (ผลประเมินตํ่ากวา 60%) 

 

ระบุเหตุผลในการเสนอเลื่อนขั้นคาจาง (โดยเฉพาะกรณี

เสนอเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น และกรณีเสนอไมควรเลือ่นขั้น

คาจาง ใหระบุใหชัดเจน) 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

         ควรเลื่อนขัน้คาจาง 1.5 ขั้น ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขัน้คาจางลูกจางประจํา

ของสวนราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 12 วรรคสาม 

เหตุผล (ระบุวาผลการประเมินดีเดน เขาเกณฑเลือ่นขั้น

คาจาง 1 ขั้น ในครั้งแรก แตมีขอจํากัดเรื่องโควตาและผล

การประเมินดีเดนอีกในครั้งที่ 2 และมีโควตาใหเลื่อนขั้น

คาจางไดอยางไรบาง 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

…………………………………………………………...... 

 

ลงชื่อ………………………………………..ผูประเมิน 

            (………………………………………..) 

ตําแหนง…………………………………………. 

      วันที…่………………………………………. 

 

 



ตอนที่ 3 ความเหน็ของผูประเมินเหนือข้ึนไป 

 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

 

(   )  เหน็ดวยกับการประเมินขางตน 

(   )  มีความเห็นแตกตางกันจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

       (1) การใหคะแนนในการประเมิน………………….. 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

      (2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………….. 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

      (3) การเลื่อนขั้นคาจาง……………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

 

 

 

 

     ลงชื่อ……………………………………………… 

            (……………………………………………...) 

ตําแหนง………………………………………………. 

      วันที…่…………………………………………… 

 

 

(   )  เหน็ดวยกับการประเมินขางตน 

(   )  มีความเห็นแตกตางกันจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

       (1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….. 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

      (2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………….. 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

      (3) การเลื่อนขั้นคาจาง……………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

 

 

 

 

     ลงชื่อ……………………………………………… 

            (……………………………………………...) 

ตําแหนง………………………………………………. 

      วันที…่…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 4 ความเหน็ของผูประเมินเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึง่ 

 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

 

(   )  เหน็ดวยกับการประเมินขางตน 

(   )  มีความเห็นแตกตางกันจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

       (1) การใหคะแนนในการประเมิน………………….. 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

      (2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………….. 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

      (3) การเลื่อนขั้นคาจาง……………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

 

 

 

 

     ลงชื่อ……………………………………………… 

            (……………………………………………...) 

ตําแหนง………………………………………………. 

      วันที…่…………………………………………… 

 

 

(   )  เหน็ดวยกับการประเมินขางตน 

(   )  มีความเห็นแตกตางกันจากการประเมินขางตน ดังนี้ 

       (1) การใหคะแนนในการประเมิน…………………….. 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

      (2) การพัฒนาผูรับการประเมิน…………………….. 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

      (3) การเลื่อนขั้นคาจาง……………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

 

 

 

 

     ลงชื่อ……………………………………………… 

            (……………………………………………...) 

ตําแหนง………………………………………………. 

      วันที…่…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําบัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา  
 

หมวดแรงงาน 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

1 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนงาน 

 

คนงานเกษตร 

คนงานหองทดลอง 

นักการภารโรง 

ยาม 

4,880 

 

4,880 

4,880 

4,880 

4,880 

11,960 

 

11,960 

11,960 

11,960 

11,960 

มีความสามารถและเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ 

“------------------------------“ 

“------------------------------“ 

“------------------------------“ 

“------------------------------“ 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําบัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา  
 

หมวดกึ่งฝมือ 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานเขาและเย็บเลม 

 

พนักงานโทรศัพท 

พนักงานพิมพดีดชั้น 1 

 

 

4,880 

 

4,880 

5,610 

 

13,590 

 

13,590 

13,590 

 

มีความสามารถและเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ 

“------------------------------“ 

1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่และเคยผานงานดานที่

เกี่ยวของมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

หรือ 

2. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยม

ตอนตน (ม.3) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรู

ความสามารถ ดังนี้ 

   ก. สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอย

กวานาทีละ 35 คํา หรือพิมพดีดดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และ 

   ข. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนและระเบียบที่

เกี่ยวของกับลูกจางของสวนราชการ 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

และ 

   ค. มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานสารบรรณและการใชภาษาอยาง

เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

 

 

 

 

 



 

บัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําบัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา  
 

หมวดกึ่งฝมือ 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกมือชาง 

 

 

5,610 

 

 

13,590 

 

 

1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่และเคยผานงานดานที่

เกี่ยวของมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

หรือ 

2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานชั้น 3 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีอัตราคาจางและคุณบัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา  
 

หมวดฝมือ 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชางไม 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา 

 

พนักงานขับรถยนต 

 

 

พนักงานพิมพดีดชั้น 2 

5,610 

 

 

 

 

 

 

 

5,610 

 

 

5,610 

 

 

5,610 

14,670 

 

 

 

 

 

 

 

14,670 

 

 

14,670 

 

 

14,670 

1. มีความรูความสามารถและชํานาญงานใน

หนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะงานในหนาที่ หรือ 

3. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงานชั้น 2 

มีความรูความสามารถและชํานาญงานใน

หนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตาม

กฎหมาย 

มีความรูความสามารถและชํานาญงานใน

หนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตตาม

กฎหมาย 

1. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะงานในหนาที่ 

   ก. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนและระเบียบที่

เกี่ยวของกับลูกจางของสวนราชการ 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

และ 

 

 

 



 

หมวดฝมือ 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานออกของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,670 

   ข. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

สารบรรณและการใชภาษาอยางเหมาะสม

แกการปฏิบัติงานในหนาที่ หรือ 

2. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงาน

พิมพดีดชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 3 ป 

3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองสามารถพิมพดีด

ภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา และ

ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 25 คํา 

หรือ ในอัตราความเร็วสําหรับ

ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา 

และสําหรับภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ  25 

คํา 

4. กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอง

สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา

นาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาตางประเทศ

ไมนอยกวานาทีละ 30 คํา หรือ ในอัตรา

ความเร็วสําหรับภาษาตางประเทศไมนอย

กวานาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทยไม

นอยกวานาทีละ 30 คํา 

1. มีความรูความสามารถและชํานาญงานใน

หนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน

เวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

ลักษณะงานในหนาที่ 

 



 

บัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําบัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา  
 

หมวดฝมือพิเศษระดับตน 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานพิมพดีดชั้น 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาหมวดรถยนต 

6,220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,220 

17,490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,490 

แตงตั้งจากพนักงานพิมพดีดชั้น 1 ซึ่ง

ปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป 

หรือแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงาน

พิมพดีดชั้น 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

ไมนอยกวา 2 ป และไดผานการทดสอบ

ความสามารถพิมพดีดภาษาไทยหรือ

ภาษาตางประเทศที่เหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ในอัตราความเร็วไมนอย

กวานาทีละ 50 คํา กรณีพิมพดวยเครื่อง

คอมพิวเตอรตองไมนอยกวา 55 คํา 

1. มีความรูความสามารถเหมาะสมและ

ความชํานาญงานในหนาที่ และ 

2. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงานขับ

รถยนต ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอย

กวา 5 ป 

 

 

 



 

บัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจําบัญชีอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางประจํา  
 

หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง 
 

ที่ ตําแหนง อัตราคาจาง 

ขั้นต่ํา 

อัตราคาจาง 

ขั้นสูง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานพิมพดีดชั้น  4 15,800 21,360 แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงานพิมพดีด

ชั้น 3 และไดรับคาจางในอัตราขั้นสูงของ

ตําแหนง และโดยผานการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการที่แตงตั้งแลววา เปนผูมีความรู

ความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาที่ 

 



 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดแรงงาน 

16.5 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

11 

10.5 

10 

9.5 

9 

8.5 

8 

7.5 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

8,880 

8,710 

8,530 

8,370 

8,210 

8,050 

7,880 

7,730 

7,580 

7,430 

7,280 

7,130 

6,980 

6,820 

6,670 

6,530 

6,370 

6,220 

6,060 

5,920 

5,760 

5,610 

5,460 

5,310 

5,200 

5,100 

4,980 

4,880 

4,770 

4,660 

4,550 

4,450 

386.10 

378.70 

370.85 

363.90 

356.95 

350.00 

342.60 

336.10 

329.55 

323.05 

316.50 

310.00 

303.50 

296.50 

290.00 

283.90 

276.95 

270.45 

263.50 

257.40 

250.45 

243.90 

237.40 

230.85 

226.10 

221.75 

216.50 

212.15 

207.40 

202.60 

197.85 

193.50 

55.15 

54.10 

53.00 

52.00 

51.00 

50.00 

48.95 

48.00 

47.10 

46.15 

45.20 

44.30 

43.35 

42.35 

41.45 

40.55 

39.55 

38.65 

37.65 

36.75 

35.80 

34.85 

33.90 

33.00 

32.30 

31.70 

30.95 

30.30 

29.65 

28.95 

28.25 

27.65 



ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

23.5 

23 

22.5 

22 

21.5 

21 

20.5 

20 

19.5 

19 

18.5 

18 

17.5 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,960 

11,730 

11,500 

11,280 

11,060 

10,850 

10,640 

10,430 

10,230 

10,030 

9,840 

9,640 

9,410 

9,220 

9,060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520.00 

510.00 

500.00 

490.45 

480.85 

471.75 

462.60 

453.50 

444.80 

436.10 

427.85 

419.15 

409.15 

400.85 

393.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.30 

72.85 

71.45 

70.05 

68.70 

67.40 

66.10 

64.80 

63.55 

62.30 

61.10 

59.90 

58.45 

57.25 

56.25 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 



 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดกึ่งฝมือ 

16.5 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

11 

10.5 

10 

9.5 

9 

8.5 

8 

7.5 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

8,880 

8,710 

8,530 

8,370 

8,210 

8,050 

7,880 

7,730 

7,580 

7,430 

7,280 

7,130 

6,980 

6,820 

6,670 

6,530 

6,370 

6,220 

6,060 

5,920 

5,760 

5,610 

5,460 

5,310 

5,200 

5,100 

4,980 

4,880 

4,770 

4,660 

4,550 

4,450 

386.10 

378.70 

370.85 

363.90 

356.95 

350.00 

342.60 

336.10 

329.55 

323.05 

316.50 

310.00 

303.50 

296.50 

290.00 

283.90 

276.95 

270.45 

263.50 

257.40 

250.45 

243.90 

237.40 

230.85 

226.10 

221.75 

216.50 

212.15 

207.40 

202.60 

197.85 

193.50 

55.15 

54.10 

53.00 

52.00 

51.00 

50.00 

48.95 

48.00 

47.10 

46.15 

45.20 

44.30 

43.35 

42.35 

41.45 

40.55 

39.55 

38.65 

37.65 

36.75 

35.80 

34.85 

33.90 

33.00 

32.30 

31.70 

30.95 

30.30 

29.65 

28.95 

28.25 

27.65 



ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดกึ่งฝมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

26.5 

26 

25.5 

25 

24.5 

24 

23.5 

23 

22.5 

22 

21.5 

21 

20.5 

20 

19.5 

19 

18.5 

18 

17.5 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,590 

13,330 

13,090 

12,840 

12,590 

12,180 

11,960 

11,730 

11,500 

11,280 

11,060 

10,850 

10,640 

10,430 

10,230 

10,030 

9,840 

9,640 

9,410 

9,220 

9,060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590.85 

579.55 

569.15 

558.25 

547.40 

529.55 

520.00 

510.00 

500.00 

490.45 

480.85 

471.75 

462.60 

453.50 

444.80 

436.10 

427.85 

419.15 

409.15 

400.85 

393.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.40 

82.80 

81.30 

79.75 

78.20 

75.65 

74.30 

72.85 

71.45 

70.05 

68.70 

67.40 

66.10 

64.80 

63.55 

62.30 

61.10 

59.90 

58.45 

57.25 

56.25 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 



 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดฝมือ 

16.5 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

11 

10.5 

10 

9.5 

9 

8.5 

8 

7.5 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

8,880 

8,710 

8,530 

8,370 

8,210 

8,050 

7,880 

7,730 

7,580 

7,430 

7,280 

7,130 

6,980 

6,820 

6,670 

6,530 

6,370 

6,220 

6,060 

5,920 

5,760 

5,610 

5,460 

5,310 

5,200 

5,100 

4,980 

4,880 

4,770 

4,660 

4,550 

4,450 

386.10 

378.70 

370.85 

363.90 

356.95 

350.00 

342.60 

336.10 

329.55 

323.05 

316.50 

310.00 

303.50 

296.50 

290.00 

283.90 

276.95 

270.45 

263.50 

257.40 

250.45 

243.90 

237.40 

230.85 

226.10 

221.75 

216.50 

212.15 

207.40 

202.60 

197.85 

193.50 

55.15 

54.10 

53.00 

52.00 

51.00 

50.00 

48.95 

48.00 

47.10 

46.15 

45.20 

44.30 

43.35 

42.35 

41.45 

40.55 

39.55 

38.65 

37.65 

36.75 

35.80 

34.85 

33.90 

33.00 

32.30 

31.70 

30.95 

30.30 

29.65 

28.95 

28.25 

27.65 



ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดฝมือ 

 

 

 

 

 

 

29 

28.5 

28 

27.5 

27 

26.5 

26 

25.5 

25 

24.5 

24 

23.5 

23 

22.5 

22 

21.5 

21 

20.5 

20 

19.5 

19 

18.5 

18 

17.5 

17 

 

 

 

 

 

 

14,670 

14,390 

14,130 

13,850 

13,590 

13,330 

13,090 

12,840 

12,590 

12,180 

11,960 

11,730 

11,500 

11,280 

11,060 

10,850 

10,640 

10,430 

10,230 

10,030 

9,840 

9,640 

9,410 

9,220 

9,060 

 

 

 

 

 

 

637.85 

625.65 

614.35 

602.15 

590.85 

579.55 

569.15 

558.25 

547.40 

529.55 

520.00 

510.00 

500.00 

490.45 

480.85 

471.75 

462.60 

453.50 

444.80 

436.10 

427.85 

419.15 

409.15 

400.85 

393.90 

 

 

 

 

 

 

91.10 

89.40 

87.75 

86.00 

84.40 

82.80 

81.30 

79.75 

78.20 

75.65 

74.30 

72.85 

71.45 

70.05 

68.70 

67.40 

66.10 

64.80 

63.55 

62.30 

61.10 

59.90 

58.45 

57.25 

56.25 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 



 



บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดฝมือพิเศษระดับตน 

18 

17.5 

17 

16.5 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

11 

10.5 

10 

9.5 

9 

8.5 

8 

7.5 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

9,410 

9,220 

9,060 

8,880 

8,710 

8,530 

8,370 

8,210 

8,050 

7,880 

7,730 

7,580 

7,430 

7,280 

7,130 

6,980 

6,820 

6,670 

6,530 

6,370 

6,220 

6,060 

5,920 

5,760 

5,610 

5,460 

5,310 

5,200 

5,100 

4,980 

4,880 

4,770 

4,660 

4,550 

4,450 

409.15 

400.85 

393.90 

386.10 

378.70 

370.85 

363.90 

356.95 

350.00 

342.60 

336.10 

329.55 

323.05 

316.50 

310.00 

303.50 

296.50 

290.00 

283.90 

276.95 

270.45 

263.50 

257.40 

250.45 

243.90 

237.40 

230.85 

226.10 

221.75 

216.50 

212.15 

207.40 

202.60 

197.85 

193.50 

58.45 

57.25 

56.25 

55.15 

54.10 

53.00 

52.00 

51.00 

50.00 

48.95 

48.00 

47.10 

46.15 

45.20 

44.30 

43.35 

42.35 

41.45 

40.55 

39.55 

38.65 

37.65 

36.75 

35.80 

34.85 

33.90 

33.00 

32.30 

31.70 

30.95 

30.30 

29.65 

28.95 

28.25 

27.65 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 

  
  



บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 1     หมวดฝมือพิเศษระดับตน 

34 

33.5 

33 

32.5 

32 

31.5 

31 

30.5 

30 

29.5 

29 

28.5 

28 

27.5 

27 

26.5 

26 

25.5 

25 

24.5 

24 

23.5 

23 

22.5 

22 

21.5 

21 

20.5 

20 

19.5 

19 

18.5 

17,490 

17,200 

16,920 

16,650 

16,360 

16,080 

15,800 

15,520 

15,240 

14,960 

14,670 

14,390 

14,130 

13,850 

13,590 

13,330 

13,090 

12,840 

12,590 

12,180 

11,960 

11,730 

11,500 

11,280 

11,060 

10,850 

10,640 

10,430 

10,230 

10,030 

9,840 

9,640 

760.45 

747.85 

735.65 

723.90 

711.30 

699.15 

686.95 

674.80 

662.60 

650.45 

637.85 

625.65 

614.35 

602.15 

590.85 

579.55 

569.15 

558.25 

547.40 

529.55 

520.00 

510.00 

500.00 

490.45 

480.85 

471.75 

462.60 

453.50 

444.80 

436.10 

427.85 

419.15 

108.65 

106.85 

105.10 

103.40 

101.60 

99.90 

98.15 

96.40 

94.65 

92.90 

91.10 

89.40 

87.75 

86.00 

84.40 

82.80 

81.30 

79.75 

78.20 

75.65 

74.30 

72.85 

71.45 

70.05 

68.70 

67.40 

66.10 

64.80 

63.55 

62.30 

61.10 

59.90 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 

 

 

 

 



บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 2     หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง 

16.5 

16 

15.5 

15 

14.5 

14 

13.5 

13 

12.5 

12 

11.5 

11 

10.5 

10 

9.5 

9 

8.5 

8 

7.5 

7 

6.5 

6 

5.5 

5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

14,570 

14,280 

14,000 

13,730 

13,440 

13,160 

12,880 

12,600 

12,320 

12,040 

11,750 

11,470 

11,200 

10,910 

10,630 

10,350 

10,060 

9,790 

9,550 

9,320 

9,110 

8,870 

8,640 

8,430 

8,210 

8,000 

7,810 

7,630 

7,440 

7,260 

7,070 

6,890 

633.50 

620.85 

608.70 

596.95 

584.35 

572.15 

560.00 

547.85 

535.65 

523.50 

510.85 

498.70 

486.95 

474.35 

462.15 

450.00 

437.40 

425.65 

415.20 

405.20 

396.10 

385.65 

375.65 

366.50 

356.95 

347.85 

339.55 

331.75 

323.50 

315.65 

307.40 

299.55 

90.50 

88.70 

86.95 

85.30 

83.50 

81.75 

80.00 

78.25 

76.50 

74.80 

73.00 

71.25 

69.55 

67.75 

66.00 

64.30 

62.50 

60.80 

59.30 

57.90 

56.60 

55.10 

53.65 

52.35 

51.00 

49.70 

48.50 

47.40 

46.20 

45.10 

43.90 

42.80 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 



บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ  
กลุมที่ 2     หมวดฝมือพิเศษระดับกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

26.5 

26 

25.5 

25 

24.5 

24 

23.5 

23 

22.5 

22 

21.5 

21 

20.5 

20 

19.5 

19 

18.5 

18 

17.5 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,360 

21,030 

20,690 

20,350 

20,020 

19,680 

19,350 

19,010 

18,670 

18,340 

18,000 

17,670 

17,340 

17,010 

16,690 

16,370 

16,060 

15,750 

15,450 

15,150 

14,860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928.70 

914.35 

899.55 

884.80 

870.45 

855.65 

841.30 

826.50 

811.75 

797.40 

782.60 

768.25 

753.90 

739.55 

725.65 

711.75 

698.25 

684.80 

671.75 

658.70 

646.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.65 

130.60 

128.50 

126.40 

124.35 

122.25 

120.20 

118.05 

115.95 

113.90 

111.80 

109.75 

107.70 

105.65 

103.65 

101.70 

99.75 

97.85 

95.95 

94.10 

92.30 

ข้ัน รายเดือน รายวนั รายชั่วโมง 

 



 บัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางประจําของบัญชีกําหนดอัตราคาจางลูกจางประจําของกรมปศุสัตวกรมปศุสัตว  

 

 บัญชีกลุมที่ 1 
 
หมวดแรงงาน     ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 คนงาน     4,880    11,960 

 คนงานเกษตร    4,880    11,960 

 คนงานหองทดลอง   4,880    11,960 

 คนสวน     4,880    11,960 

 นักการภารโรง    4,880    11,960 

 ยาม     4,880    11,960 

 
หมวดกึ่งฝมอื     ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 พนกังานเขาและเย็บเลม   4,880    13,590 

 พนกังานโทรศพัท   4,880    13,590 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 1   5,610    13,590 

ลูกมือชาง    5,610    13,590 

 
หมวดฝมือ     ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 ชางไม     5,610    14,670 

 พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5,610    14,670 

พนกังานขับรถยนต   5,610    14,670 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 2   5,610    14,670 

 พนกังานออกของ   5,610    14,670 

 
หมวดฝมือพเิศษระดับตน   ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 พนกังานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 6,220    17,490 

 พนกังานพิมพดีดชั้น 3   6,220    17,490 

 หัวหนาหมวดรถยนต   6,220    17,490 

 

 



ลูกจางประจาํที่มีชื่อและลักษณะงานซ้ําซอนเหมือนขาราชการ 
 

ชื่อตําแหนง    ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 ชางเขียนแบบชั้น 1   5,610    14,670 

 ชางซอมเครื่องยนต   5,610    14,670 

 ชางไฟฟาชั้น 1    5,610    14,670 

 พนกังานธุรการชั้น 1   5,610    14,670 

พนกังานบัญชชีั้น 1   5,610    14,670 

 พนกังานสถิติชั้น 1   5,610    14,670 

 พนกังานหองทดลอง   5,610    14,670 

 ชางไฟฟาชั้น 2    6,820    17,490 

 พนกังานธุรการชั้น 2   6,820    17,490 

 พนกังานบัญชชีั้น 2   6,820    17,490 

 พนกังานสถิติชั้น 2   6,490    17,490 

 

********************************************************************* 
 บัญชีกลุมที่ 2 

 
หมวดฝมือพเิศษระดับกลาง   ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 พนกังานพิมพดีดชั้น 4   15,800    21,360 

 
ลูกจางประจาํที่มีชื่อและลักษณะงานซ้ําซอนเหมือนขาราชการ 
 

ชื่อตําแหนง    ขั้นต่ํา     ขั้นสูง 
 พนกังานธุรการชั้น 3   7,630    21,360 

 พนกังานบัญชชีั้น 3   7,630    21,360 

 พนกังานสถิติชั้น 3   7,630    21,360 
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