
แนวทางการประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏิบตัิงานของลกูจางประจํา 
จังหวัดเชียงใหม รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
และการเลือ่นขัน้คาจางลกูจางประจํา ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2562) 

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

 1. การพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
1.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 0428/ว 90 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2553 เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําของสวนราชการ 
 1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2544
 1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อน
ขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการตามระบบใหม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

1.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง   
การปรับโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ 

1.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการใหลูกจางประจําของสวนราชการไดรับอัตราคาจางสูงกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งในแตละระดับ 
  

 2. เกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา 
2.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจางประจําในสังกัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของลูกจางประจํา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553  ดังนี้ 
 

 
คะแนนเต็ม 

ระดับผลการประเมิน 
ดีเดน 

(90 – 100%) 
เปนที่ยอมรบัได 
(60 – 89%) 

ตองปรับปรุง 
(ต่ํากวา 60%) 

100 90 - 100 60 - 89 0 - 59 
 

2.2 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 เมษายน  2562 มี 3 ลักษณะ คือ 1 ขั้น  
0.5 ขั้น และ ไมเลื่อนขั้นคาจาง  โดยพิจารณาตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ครึ่งปที่แลวมา ต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ขอ 1.1  

      สํารับผูที่ ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของระดับตําแหนง (คาจางเต็มขั้น) ตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือ ที่ กค 0420/ว 27  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แลว กรณีไดรับการ
พิจารณาใหได 0.5 ข้ัน หรือ 1 ขั้น  ก็ใหไดรับ “คาตอบแทนพิเศษ” ในอัตราตามกรณี ดังนี้ 

- รอยละ 2 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง (กรณีได 0.5 ข้ัน) 
- รอยละ 4 ของคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง (กรณีได 1 ข้ัน) 
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 3. จาํนวนโควตา 1 ขั้น 
     จํานวนโควตา 1 ขั้น ที่ใชสําหรับการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานดานผลงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงานรวมกัน ในระดับดี เดน  
ณ วันที่  1  เมษายน 2562 ใหมี ได ไม เ กิ นร อยละ  15 ของจํ านวนลู กจ างประจํ าที่ ครองอยู  
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยคิดจํานวนเต็ม (เศษปดทิ้ง) ใหนับจํานวนลูกจางประจําในสังกัดที่ครองอัตราอยู 
และผูที่มาชวยราชการฯ  
 เชน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 มีลูกจางประจําในสังกัด (รวมที่มาชวยราชการ) จํานวน 115 คน 
โควตารอยละ 15 ของจํานวนลูกจางประจําที่ครองอยู เทากับ 17.25 ดังนั้น การเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําในโควตา 1 ขั้น  จํานวน 17 คน (ใหปดเศษทิ้ง) 
 

 4. การขอกันเงิน 
     ตรวจสอบลูกจางประจําในสังกัดวามีผูอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
หรือถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนหรือไม หากมีใหรอการเลื่อนขั้นคาจางไวกอน แลวจัดทํารายละเอียด 
ใหตนสังกัดทราบ เพื่อจะไดทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางขอกันเงินสําหรับการเลื่อนขั้นคาจาง 
ใหแกลูกจางประจําไวกอน ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ขอกันไวจะรวมอยูในวงเงินที่ใชสําหรับการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจําของหนวยงานดวย 
  

 5. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
     5.1 ตามขอ 7. การประเมินรอบที่ 1  ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 
ใหหนวยงานจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับจากผูที่มีผลการประเมินดีเดน (90-100%) ผลการประเมิน
เปนที่ยอมรับได (60-89%) และผลการประเมินตองปรับปรุง (0-60%) ไวใหชัดเจน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
คาจาง และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินดีเดน (90-100%) และผลการประเมินเปนที่ยอมรับได 
(60-89%) ไว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ตอไป 
     5.2 ตามขอ 8. ใหหัวหนาสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคประจําจังหวัดเชียงใหม และหัวหนา
สวนราชการสวนกลางประจําจังหวัดเชียงใหม (ที่มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ประกาศรายช่ือผู
ที่มีผลการประเมินอยูใน ระดับดีเดน ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน 
     5.3 ตามขอ 11 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้ง ผูบังคับบัญชาซึ่งเปน 
ผูประเมินควรนําผลการประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพื่อใหมี 
การแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ 
ของงานดียิ่งขึ้น 
 

 6. การดําเนินการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
     6.1 ใหควบคุมจํานวนผูไดรับการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา หนึ่งขั้นไมเกินรอยละ 15 ของ
จํานวนลูกจางประจําที่ครองอยู ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  โดยคิดจํานวนเต็ม (เศษปดทิ้ง) ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
ของสวนราชการตามระบบใหม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
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 6.2 จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางและใหลูกจางประจําไดรับอัตราคาจางสูงกวาอัตราคาจางขัน้สงูของ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง หรือคําสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมา (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) และใหระบุในชองหมายเหตุวาเปน 
ผูที่อยูในหลักเกณฑ ของขอ 8. ขอ 9. แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
ของสวนราชการ พ.ศ. 2544 และหากลูกจางประจํารายใดไดรับอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แลว  ใหระบุในชองหมายเหตุ
ดวยเชนกันวาเปนผูอยูในหลักเกณฑตามหนังสือดังกลาว ( เชน (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ 
ว 27  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560)) 

6.3 บัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการใหถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสรางอัตราคาจางลูกจางของ 
สวนราชการ 

6.4  การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ใหดําเนินการ  
ใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดเอกสารสิ่งที่สงมาดวย จังหวัดไดจัดสงใหทางระบบ
สํ า นั ก ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  SMART OFFICE ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม  ห รื อ ด า ว น โ ห ล ด ไ ด ที่
www.chiangmai.go.th/web2556/ หัวขอหลัก “มุมราชการ” หัวขอยอย “คลังเอกสาร” - “เอกสารงานบคุคล” 
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