
 
บนัทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส่วนวิชาการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายข้อมลูบุคคลฯ โทร. 542432               
 
 

ท่ี กค  0618.4/ วันท่ี              กรกฎาคม 2564 
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของลูกจ้างประจ า รอบที่ 2  

 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) และการเลื่อนข้ันค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

เรียน  ผู้อ านวยการส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ    
พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2551 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553) ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน นั้น 

บัดนี้ ใกล้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 แล้ว เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ฝ่ายข้อมูลบุคคลและบ าเหน็จความชอบ จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเลื่อนข้ันค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า เสนอรองอธิบดีพิจารณาเห็นชอบก่อนแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาต่อไป    

 
       (นางสาวประภาวดี  ภูษา) 

       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เพื่อโปรดลงนามหนังสือถึงรองอธิบดี ที่เสนอมาพร้อมนี้  

 
      (นางสาวปาณิสรา เกษรบัว) 

     ผู้อ านวยการส่วนวิชาการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 
 

 
 

 



 
บนัทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่วนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร. 542432              
 
 

ท่ี กค  0618/ วันท่ี              กรกฎาคม 2564 
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของลูกจ้างประจ า รอบที่ 2  

 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) และการเลื่อนข้ันค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

เรียน  รองอธิบด ี(นางสิริพร ธนนันทนสกลุ) 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ    
พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2551 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553) ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ปีละ 2 ครั้ง ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน นั้น 

บัดนี้ ใกล้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1  ตุลาคม 
2564 แล้ว เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น     
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  
เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบและด าเนินการต่อไป  

การด าเนินการในเรื่องนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งรองอธิบดีมีอ านาจสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ตามค าสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 332/2564 เรื่อง 
มอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากชอบด้วยด าริ โปรดลงนามหนังสือถึงหน่วยงาน เพื่อถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่เสนอมาพร้อมนี้ จะขอบคุณยิ่ง       

 
 
 

   (นายพงษ์สทิธ์ิ สุโมตยกลุ) 
   ผู้อ านวยการส านักบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 

 



บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต   ส านักบรหิารทรพัยากรบุคคล   โทร. 542432             
 
 

ท่ี กค  0618/ว วันท่ี     สิงหาคม 2564 
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของลูกจ้างประจ า รอบที่ 2  

 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) และการเลื่อนข้ันค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

เรียน  ผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค ผูอ้ านวยการส านักกฎหมาย ผูอ้ านวยการส านัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังและรายได้ ผู้อ านวยการ
ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 – 9 สรรพสามิตพื้นที่  และเลขานุการกรม 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ    
พ.ศ. 2544.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2551 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง .ที่.กค.0428/ว.90.ลงวันที่.24.สิงหาคม 
2553) ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า .ปีละ.2.ครั้ง.ตามรอบ
ปีงบประมาณ คือ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน นั้น 

บัดนี้ ใกล้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 แล้ว เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  จึงขอให้หน่วยงานด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า รอบที่ 2 (1 เมษายน 
2564 – 30 กันยายน 2564) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553 และแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้จาก QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ส าหรับรายละเอียดการด าเนินการ มีดังนี้ 

1. ทุกหน่วยงานแจ้งให้ลูกจ้างประจ าในสังกัดกรอกแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าตามแบบประเมินที่ก าหนด (เก็บไว้ที่หน่วยงาน) 

2. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ เสนอแบบสรุปผลการประเมินฯ และบัญชีเสนอขอเลื่อนข้ันค่าจา้ง
ลูกจ้างประจ าต่อผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาเห็นชอบ  

3. ส านักงานสรรพสามิตภาค พิจารณาจัดล าดับผลการประเมิน และจัดท าบัญชีเสนอขอ
เลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส านักงานสรรพสามิตภาคและส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ ในภาพรวมของ
ภาค ตามแบบ ลจ 1 – 4  

4. ส านัก/กลุ่ม/ส านักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) พิจารณาเสนอขอเลื่อนข้ันค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ตามแบบ ลจ 1 – 4 และบัญชีสรุปผลการประเมนิฯ เสนอที่ปรึกษา/รองอธิบดีตามสายการ
บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบ 
 

/5. หน่วยงาน... 
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5. หน่วยงานตามข้อ 3 และ 4 น าส่งบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้าง  (แบบ ลจ 1 – 4)

และบัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  ให้ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 1 กันยายน 2564  

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการตามรายละเอียดข้างต้น และจัดส่งเอกสารภายในระยะเวลา        
ที่ก าหนดด้วย  
 
 

 
(นางสริิพร ธนนันทนสกลุ) 

        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
             อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
https://1th.me/PBAic 
(แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอเล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า 



ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ    
พ.ศ. 2544  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ ถึงข้ันสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2551  

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2553) 

4. หนังสือแจ้งการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้ างลูกจ้างของส่วนราชการ (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558) 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27    
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 

6. บัญชีก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 46 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561) 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. จ านวนลูกจ้างประจ าที่เสนอขอให้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง  รวมทั้งปี 2 ขั้น ไม่เกิน

ร้อยละ 15 ของจ านวนลูกจ้างประจ าที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 
2. การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้พิจารณาจาก 

2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์     
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) การเลื่อนข้ันค่าจ้าง 
ดีเด่น 90 - 100 1 ข้ัน 

เป็นที่ยอมรบัได ้ 60 - 89 0.5 ข้ัน 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อนข้ันค่าจ้าง 

  
ดีเด่น 90 – 100 ผลงาน หรอืคุณลกัษณะการปฏิบัตงิานสงูกว่ามาตรฐาน 

หรอืข้อก าหนด หรอืดเีด่น 
เป็นที่ยอมรบัได ้ 60 – 89 ผลงาน หรอืคุณลกัษณะการปฏิบัตงิานได้ตามมาตรฐาน 

หรอืข้อก าหนด หรอืยอมรบัได ้
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ผลงาน หรอืคุณลกัษณะการปฏิบัตงิานต่ ากว่ามาตรฐาน 

หรอืมีข้อบกพร่องอยูเ่สมอ 
 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ มาประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 

/2.2.1 การพจิารณา ... 

- 2 - 
 



2.2.1  การพิจารณาเลื่อนข้ันค่าจ้าง 0.5 ขั้น ต้องได้รับผลการประเมินตาม      
ข้อ 2.1 (เป็นที่ยอมรับได้) และอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1)  ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญา ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด      
ลหุโทษ 

(2)  ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
(3)  ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4)  มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
(5)  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 120 วัน 
(6)  ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
(7)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกัน หรือ

หลายคราวรวมกันไม่เกิน 60 วันท าการ 
(8)  ลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกันไม่เกิน 23 วันท าการ แต่ไม่รวมถึง

การลาป่วยตามข้อ 2.2.1 (7) 
2.2.2  การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั ้น ต้องได้รับผลการประเมินตาม    

ข้อ 2.1 (ดีเด่น) และอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1)  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2.1 (1) – (3) 
(2)  มาท างานสายไม่เกิน 5 ครั้ง 
(3)  ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 90 วัน 
(4)  ลาคลอดบุตรไม่เกิน 60 วัน 
(5)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวกัน หรือ

หลายคราวรวมกันไม่เกิน 30 วันท าการ 
(6)  ลาป่วยและลากิจส่วนตัวรวมกันไม่เกิน 8 วันท าการ แต่ไม่รวมถึง 

การลาป่วยตามข้อ 2.2.2 (5) 
2.2.3  ลูกจ้างประจ าที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรง 

หรือถูกฟ้องคดีอาญาก่อนมีค าสั่งเลื่อนข้ันค่าจ้าง ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้ได้เลื่อนข้ันค่าจ้างก็ให้รอ
การเลื่อนไว้ก่อน จนกว่าผลการสอบสวนพิจารณาแล้วเสร็จ หรือศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องขอ
กันเงินส าหรับเลื่อนข้ันค่าจ้างไว้ โดยจัดท าบัชีีขอกันเงิน (ตามแบบขอกันเงิน) พร้อมแนบส าเนาค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือส าเนาการถูกสั่งฟ้องคดีอาญา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ระเบียบฯ การเล่ือนข้ันค่าจ้างฯ  
พ.ศ. 2544 

ระเบียบฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯ  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ 
(ว 90/2553) 
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