
แนวทางการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1  (1 เมษายน 2565) 

*************************************** 

ดวย ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยใหถือ
ปฏิบัติตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2553  เปนตนไป  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ 
ว 28  ลงวันที่ 22 ตุลาคม  2552  และไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน โดยให
ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่  1 เมษายน 2555  เปนตนไป  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท  นร 1008.1/ว 12   
ลงวันที่  30  สิงหาคม  2558 และไดกําหนดฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
ในแตละประเภทและระดับตําแหนง  ตั้งแตรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2558  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2559  เปนตนไป  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด  ที่ นร 1012.2/ 
ว 7 ลงวันที่  25 พฤษภาคม  2558  

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม  สําหรับรอบการประเมินรอบที่ 1 (วันที่  1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  31 มีนาคม 2565)  
ที่ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาหนวยงาน และผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่ประเมิน  เปนไปดวย
ความเรียบรอย และเปนรูปธรรม จึงไดกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
     ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือนขาราชการ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1002/ว 20  ลงวันที่   
3  กันยายน  2558  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญ และ ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 19 กันยายน  2561 และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของขาราชการพลเรือนสามัญสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 

2.  การสํารวจขอมูลขาราชการ ณ วันที่  1  มีนาคม  2565 
   การสํารวจขอมูลขาราชการ พรอมทั้งอัตราเงินเดือนขาราชการในสังกัด (หมายความ

รวมถึงขาราชการจากสวนราชการอื่นที่มาชวยราชการ พรอมทั้งแจงจํานวนอัตราเงินเดือนของขาราชการ 
ในสังกัด ที่ไปชวยราชการสังกัดอื่น ถามี) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564   

3.  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ 
       3.1  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการและการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนขาราชการ และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ 
 3.2  จัดทํารายงานการประชุมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และการเลื่อนขั้น
คาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
 3.3 จัดทําแบบรายงานขอมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
(ฉบับจริง 1 ชุด และสําเนา 7 ชุด) เพื่อจะไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม กอนที่จะเสนอผลการประเมิน 
ตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย  
   3.3.1 แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
สวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม (แบบ ปผ.ชม. 4) ที่หัวหนาหนวยงานไดประเมินฯ และลงนามแลว  
 

3.3.2 บัญชีการบริหารวงเงิน ... 
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   3.3.2 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564   
 3.4 จัดทําประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลงานดีเดน และดีมาก ลงนามโดย 
หัวหนาหนวยงาน (หากมีผูปฏิบัติราชการดีเดน ดีมาก เปนจํานวนมาก ใหจัดทําเปนบัญชีแนบทายประกาศฯ) 
 3.5  จัดทําประกาศอัตรารอยละของฐานที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือนขาราชการ เสนอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมลงนาม  

4.  การบริหารวงเงินงบประมาณการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  
     ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหมลงวันที่       มีนาคม 2565 เรื่อง การบริหาร

วงเงินการเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใชเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ 
จังหวัดเชียงใหม กําหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือน หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใชเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตรอบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ครั้ งที่  1 (1 เมษายน 2565) เป นตนไป (รอบการประเมิ น รอบที่  1 ระหว างวันที่  
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 4.1  ใหสวนราชการสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม  เลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
พลเรือนสามัญในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ภายในวงเงิน 
รอยละ 2.97 เปนจํานวนเงินเต็มสิบ  
 4.2  สําหรับการพิจารณาวงเงินรอยละ 0.03 จังหวัดจะพิจารณาใหแกขาราชการ 
ในสังกัดสวนราชการสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก หรือดีเดน และ 
เปนผูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่ที่รับผิดชอบปกติ ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษใหแกขาราชการพลเรือนสามัญสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม เห็นสมควร 
 4.3 จัดทําบัญชีการบริหารวงเงินฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยใหชี้แจงรายละเอียด
วา “ใชไปเทาไหร” และ “คงเหลือเทาไหร” พรอมทั้งใหหัวหนาหนวยงานลงนามรับรอง ทั้งนี้ การพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนขาราชการใหดําเนินการเสนอในสวนของโควตาปกติกอน แลวจึงเสนอโควตาพิเศษ 
กรณีไดรับการพิจารณาโควตาพิเศษ ตามลําดับ 
 4.4 จัดทําบัญชีสรุปผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ตามคะแนน 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ลงนาม 
โดยหัวหนาหนวยงาน 
 4.5 จัดทําคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนฯ และคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ ในสวนของบัญชีแนบทาย
คําสั่งทุกหนาตองมีลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลงนามทุกแผน 
 4.6 แจ งผลการ เลื่ อนเ งิน เ ดือนใหข า ราชการในสั งกั ดทราบ เป นรายบุ คคล  
ตามที่ผู วาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด เปนผูแจง 
ใหแกขาราชการในสังกัดทราบเปนรายบุคคล 
 

5.  กรณีการชวยราชการ ... 
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5.  กรณีการชวยราชการ (ตั้งแตรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหวางวันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565)  
        5.1  กรณีที่หนวยงานมีขาราชการมาชวยราชการหรือปฏิบัติราชการ เกินกวากึ่งหนึ่ง
ของรอบการประเมิน ใหหนวยงานแจงผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ไปใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน (ตนสังกัด) เปนผูออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  
  5.2  กรณีที่หนวยงานมีขาราชการโอนยายมาหลังวันที่ 1 มีนาคม 2564 ใหนําผล 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนจากสวนราชการเดิม มาใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนผูออกคําสั่ง 
เลื่อนเงินเดือน     

6. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
ใหแลวเสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2565  ทั้งน้ี ดาวโหลดเอกสารได www.chiangmai.go.th หัวขอหลัก 
“มุมราชการ” หัวขอยอย คลังเอกสาร - เอกสารงานบุคคล 

 

************************************************ 
   

 
 

........................ รอง ผวจ.           / 01 /2559 


