
 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีงบประมาณ  2563 
ของพนักงานราชการทั่วไป 

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

  เพ่ือให้พนักงานราชการผู้ปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้รับบ าเหน็จความชอบโดยการเลื่อนค่าตอบแทน ภายใต้แนวทางตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔ 

  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อน  
ค่าตอบแทน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่มีพนักงานราชการ น ามาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมได้มาตรฐานและเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานราชการเกิดความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติราชการหรือมีความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมได้เกิดความส านึก โดยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รักษาวินัยและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานราชการ ดังนี้ 
  ๑.  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานราชการ  ตั้งแต่
วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
  ๒.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไป  ปีละ  2  ครั้ง  ตาม
ปีงบประมาณ  คือ 
       ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  
มีนาคม  ปีถัดไป 
       ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน  ระหว่างวันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  
กันยายน  ปีเดียวกัน 
     “ค่าตอบแทน”  หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานราชการในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ส่วนราชการตามอัตราที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และท่ีประกาศเพ่ิมเติม 
  ๓.  ให้ผู้บังคับบัญชา  และผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของ
ผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  โดยส่วนราชการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน
และตรวจสอบได ้
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้ประเมินจากผลงานของพนักงาน
ราชการผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วน ดังนี้ 
      ๓.๑  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้มีค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7๐ 
      ๓.๒  ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ให้มีค่าระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  3๐ 
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  ๔.   การเลื่อนค่าตอบแทน ให้เลื่อนปีละหนึ่งครั้ง  คือ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ของทุกปี  ส าหรับ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานก าหนดเกณฑ์ไว้เป็น  ๕  ระดับ  คือ  ระดับดีเด่น  ระดับดีมาก  ดี  พอใช้
และต้องปรับปรุง  โดยก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
  ๔.๑  ชว่งคะแนน  ๙5 - ๑๐๐ เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ     “ดีเด่น” 
  ๔.๒  ช่วงคะแนน  ๘5 - 94 เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ     “ดีมาก” 
  ๔.๓  ช่วงคะแนน  ๗5 - 84 เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ     “ดี”  
  ๔.๔  ชว่งคะแนน  ๖5 - 74 เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ     “พอใช้” 
  ๔.๕  ช่วงคะแนน   ๐ - 64 เป็นผลการปฏิบัติราชการในระดับ     “ต้องปรับปรุง” 
  ๕.  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทนที่
ได้รับตามลักษณะของกลุ่มงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
  ๖.  ให้ส่วนราชการจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานในข้อ  ๓ 
  ๗.  พนักงานราชการในกลุ่มงานใด  ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างให้
พนักงานราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในกลุ่มงานนั้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๘  ได ้
  ๘.  พนักงานราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
       (๑)  รอบปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ทางราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจาณาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามข้อ  ๓  แล้ว  เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับดี  สามารถเลื่อนค่าตอบแทนได้ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน  ตามผลการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  ให้ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ  ๔  ของ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการของทุกกลุ่มงาน  ณ  วันที่  ๑  กันยายน 
       (๒)  รอบปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์  ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่พนักงานราชการผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนค่าตอบแทนและได้ถูกงด
เลื่อนค่าตอบแทนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้วให้
ผู้บังคับบัญชาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ของปีที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 
       (๓)  รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน  ๔  เดือน 
       (๔)  รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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       (๕)  ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า  8  
เดือน  เพื่อจูงใจให้พนักงานราชการ  ที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี  ในวันที่  1  
ตุลาคม  ของทุกปี 
       (๖)  พนักงานราชการมีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   1.  การลาป่วย  มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  โดยนับแต่วันท าการ  การลาป่วย
ตั้งแต่  3  วันท าการขึ้นไป  ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการ
รับรองประกอบการลา  หรือประกอบพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
   2.  การลาคลอดบุตร  มีสิทธิลาคลอดบุตรได้  90  วัน 
   3.  การลากิจส่วนตัว  มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน  10  วันท าการ 
   4.  การลาพักผ่อน  มีสิทธิลาพักผ่อนได้ปีละ  10  วันท าการ  ส าหรับปีแรกที่ได้รับ
การจ้างยังไม่ครบ  6  เดือน  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน  เว้นแต่พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องกันในส่วน
ราชการเดิมรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
        พนักงานราชการผู้ใดที่ท างานครบ  1  ปีขึ้นไป  และในปีที่ผ่านมาพนักงาน
ราชการผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี  หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วไม่ครบ  10  วันท าการ  ให้สามารถน าวัน
ลาพักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้  แต่วันลาพักผ่อนที่น ามาสะสมต้องไม่เกิน  5  วันท าการ  โดยเมื่อ
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน  15  วันท าการ 
   5.  การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ  เพ่ือฝึกวิชาทหารเข้า
รับการระดมพล  หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  ทั้งนี้  เมื่อพ้นจาก
การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน  7  วัน 
   6.  การลาเพื่อไปอุปสมบท  หรือประกอบพิธีฮัจญ์  พนักงานราชการที่ได้รบการจ้าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  4  ปี  มีสิทธิลาเพ่ือไปอุปสมบท  หรือประกอบพิธีฮัจญ์  ได้จ านวน  1  ครั้ง  ตลอด
ช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการ  โดยการลาอุปสมบทมีสิทธิลาได้ไม่เกิน  120  วัน  และ
การลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาได้ไม่เกิน  120  วัน  ตามระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจตาม
หลักการของศาสนาอิสลาม  ทั้งนี้  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าวตามความเหมาะสม  เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
   รอบปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ส่วนราชการก าหนด 
โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน ซึ่งอนุโลมตามที่ถือ
ปฏิบัติกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันก็ได้ 
       (๗)  พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  ดังนี้ 
   (ก)  ลาป่วย  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  30  วัน  ส่วนที่เกิน  
30  วัน  มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
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   (ข)  ลาคลอดบุตร  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน  45  วัน  และมีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสั งคม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
   (ค)  ลากิจส่วนตัว  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  10  วัน 
   (ง)  ลาพักผ่อนประจ าปี  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน  15  วันท าการ 
   (จ)  ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร เข้ารับ
การระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  ๖๐  วัน 
   (ฉ)  การลาอุปสมบท  หรือประกอบพิธีฮัจย์  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปี
หนึ่งไม่เกิน  12๐  วัน 
  ๙.  การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๓  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน โดย
พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาระเบียบวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นพนักงานราชการ  และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ  ของผู้นั้น  แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ จนถึงผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทน 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับ ที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนด้วย 
  ๑๐.  ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากค านวณ
แล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มข้ึนเป็นสิบบาท 
  ๑๑.  ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ถ้าผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนเห็นสมควรให้
พนักงานราชการผู้ใดได้เลื่อนค่าตอบแทน แต่หากปรากฏว่าได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน     
พนักงานราชการผู้นั้นว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ก่อนมีค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน  ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทนรอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้ก่อน และกันเงินส าหรับเลื่อนค่าตอบแทนไว้ด้วย เมื่อการสอบสวนและ
การพิจารณาแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพิจารณาดังนี้ 
        (๑)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด หรือจะต้องถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ให้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนที่รอการเลื่อนไว้ได้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
        (๒)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน  หรือลด
อัตราค่าตอบแทน ให้งดเลื่อนค่าตอบแทนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้เกินหนึ่งปีให้      
งดเลื่อนค่าตอบแทนที่รอการเลื่อนไว้ในปีที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วให้งดเลื่อน
ค่าตอบแทนในปีที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนปีสุดท้าย ส่วนปีอ่ืนให้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ได้
รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้ 
        (๓)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการหรือจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองให้งดเลื่อนค่าตอบแทนทุกปีที่ได้รอ
การเลื่อนค่าตอบแทน 
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  การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนตาม (๑) (๒) และ (๓) ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
  ๑๒.  ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนแต่ละครั้ง ถ้าผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทน
เห็นสมควรให้พนักงานราชการผู้ใดได้เลื่อนค่าตอบแทน แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิด ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน  ซึ่งมิใช่
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และ
ศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนรอการเลื่อน     
ไว้ก่อน และให้กันเงินส าหรับเลื่อนค่าตอบแทนไว้ด้วย เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้วให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทนพิจารณา ดังนี้ 
        (๑)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนที่รอการเลื่อนไว้ได้ถ้า
ได้รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้เกินหนึ่งปีให้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ได้รอการเลื่อน
ค่าตอบแทนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
        (๒)  ถ้าศาลพิพากษาลงโทษเบากว่าจ าคุก  ให้งดเลื่อนค่าตอบแทนที่รอการเลื่อนไว้ถ้าได้
รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้เกิน  ๑  ปี ให้งดเลื่อนค่าตอบแทนในปีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออก
จากราชการไปแล้วให้งดเลื่อนค่าตอบแทนในปีที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนครั้งสุดท้าย  ส่วนในปีอ่ืนให้สั่ง       
เลื่อนค่าตอบแทนย้อนหลังไปในแต่ละปีที่ได้รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้ 
        (๓)  ถ้าศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกหรือโทษหนักกว่าจ าคุก ให้งดเลื่อนค่าตอบแทน ทุก
ครั้งที่ได้รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนตามข้อ (๑) (๒) และ (๓) ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดี
ให้แยกพิจารณาเป็นคดีๆ ไป 
  ๑๓.  ในกรณีผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนได้รอการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการไว้
เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๑ และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวรอการเลื่อนค่าตอบแทนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ  และจนกว่า
ศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนตามข้อ  ๑๑ (๑) (๒) 
และ (๓) หรือตามข้อ ๑๒ (๑) (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ โดยถือเกณฑ์จ านวนปีที่จะต้องงดเลื่อน
ค่าตอบแทนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา เว้นแต่ ผู้นั้นได้พ้นจากราชการไปแล้วตามผลของการถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๑ หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ ๑๒ กรณีใดกรณีหนึ่งจึงจะ
พิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง 
  ๑๔.  ในกรณีที่ผู้มีอ านาจเลื่อนค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนค่าตอบแทนให้พนักงาน
ราชการผู้ใด แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม หรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หลังวันที่       
๑ ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนจะสั่งเลื่อนค่าตอบแทนให้ผู้นั้น
ย้อนหลังไปถึงวันที ่๑ ตุลาคม ของปีที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนก็ได้ 
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  ๑๕.  พนักงานราชการผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนค่าตอบแทนได้จากข้อ ๘ เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด แต่ผู้มีอ านาจ
สั่งเลื่อนค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนค่าตอบแทนให้ โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทนเสนออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะรายได้ 
  นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง พนักงานราชการผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนค่าตอบแทน
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนี้
แต่ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนค่าตอบแทนให้ โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนค่าตอบแทนเสนอ อ.ก.พ. กรม เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะราย 
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