
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ



การเตรียมการ1
การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2

การจัดทําดัชนีช้ีวัดรายบุคคล3

ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน4

ข้ันตอนการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคะแนน5

พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ6

เสนอฝายบริหาร และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ7

แจงผลการประเมิน8

การประกาศรายช่ือ และรอยละการเลื่อนเงินเดือน9
ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจงผลเลื่อนเงินเดือน10



ข้ันตอนการดําเนินการของสวนราชการในแตละรอบการประเมิน
ชวงเวลา กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ สกพ. สนับสนุน

ภายใน 30 ก.ย.
ภายใน 31 มี.ค.

ขั้นตอนท่ี 1: การเตรียมการ
1. ฝายบริหาร
•ทบทวนงานปที่ผานมา /มอบหมายงานปตอไป
•กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของฝายบริหาร
•ผอ.สํานัก/กอง/หัวหนาหนวยงาน ตกลงตัวชี้วัดกับฝายบริหาร โดยมี 
HR+กลุมแผน+กพร. สนับสนุน
•ตั้งคณะทํางานรวม เพ่ือเสนอแนวทางการประเมิน รวมกับ HR

1. ว 20/2552
2. คูมือภาพรวมระบบ

บริหารผลงานและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ

3. ถาม-ตอบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

4. คูมือสมรรถนะ
2. หนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
•ศึกษา ว 20/2552
•จัดทําแผนดําเนินการ และแจงเวียนใหทุกหนวยงานทราบ
•จัดทําประเด็นและรายละเอียด เสนอฝายบริหารเพ่ือพิจารณากําหนด
กรอบหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดแก 

1) องคประกอบการประเมิน สัดสวนนํ้าหนัก 
2) ระดับผลการประเมิน 
3) แบบฟอรมที่ใช 
4) ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน เปนตน

หมายถึง รอบการประเมินที่ 1
หมายถึง รอบการประเมินที่ 2



ชวงเวลา กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ เคร่ืองมือท่ี สกพ. สนับสนุน
ภายใน 15 พ.ย.
ภายใน 20 เม.ย.

ข้ันตอนท่ี 2: การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ
หนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
•นําหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ ท่ีฝายบริหารเห็นชอบมาประกาศ
•แจงเวียนใหขาราชการทราบ และจัดประชุมช้ีแจง

1. ตัวอยางประกาศหลักเกณฑ
ฯ

ภายใน 30 ต.ค.
ภายใน 30 เม.ย.

ภายใน 15 พ.ย.
ภายใน 15 พ.ค.

ข้ันตอนท่ี 3: การจัดทําดัชนีช้ีวัดรายบุคคล
1. ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน ถายทอดตัวช้ีวัดลงมา และอาจ
มอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับรองลงไปเปนผูประเมินแทน

2. หัวหนาฝาย/งาน/กลุม ตกลงตัวช้ีวัดกับผูปฏิบัติงาน

หมายเหต:ุ  กรณีในรอบการประเมินแรกซ่ึงยังไมสามารถลงนามตาม       
คํารับรองฯ ไดภายใน 30 พ.ย. ก็ใหพิจารณาเน้ืองานท่ีจะทํา    คํารับรอง
น้ันเปนแนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัดไปกอน       แลวจึงปรับปรุง
เพิ่มเติมในภายหลัง

1. คูมือแนวทางการกําหนด
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

2. ตัวอยางแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงาน และ
สมรรถนะ

3. ระบบ DPIS-PM
4. คูมือการใช Software 

PM

พ.ย.-ก.พ.
พ.ค.-ส.ค.

ข้ันตอนท่ี 4: ผูประเมินแตละระดับติดตามและใหคําปรึกษา

หมายถึง รอบการประเมินที่ 1
หมายถึง รอบการประเมินที่ 2

ข้ันตอนการดําเนินการของสวนราชการในแตละรอบการประเมิน (ตอ)



ชวงเวลา กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ เคร่ืองมือท่ี สกพ. 
สนับสนุน

ภายในสัปดาหท่ี 
1-2 ของ มี.ค.
ภายในสัปดาหท่ี 
1-2 ของ ก.ย.

ข้ันตอนท่ี 5: การประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหคะแนน
ผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

สัปดาหท่ี 2 
ของเดือน มี.ค.
สัปดาหท่ี 2 
ของเดือน ก.ย.

ข้ันตอนท่ี 6: การพิจารณาผลการประเมินกับวงเงินงบประมาณ
1. HR คํานวณวงเงินเล่ือนเงินเดือน เพื่อจัดสรรใหสํานัก/ศูนย/กอง/
หนวยงาน

2. หัวหนาสวนราชการ จัดสรรวงเงินฯ ใหสํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน

3. ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน จัดสรรวาขาราชการในสังกัด
จํานวนเทาใดไดเล่ือนเงินเดือนเปนรอยละเทาใด และสงให HR เสนอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

1. ถาม-ตอบ การเล่ือน
เงินเดือนในระบบใหม

หมายถึง รอบการประเมินที่ 1
หมายถึง รอบการประเมินที่ 2

ข้ันตอนการดําเนินการของสวนราชการในแตละรอบการประเมิน (ตอ)



ชวงเวลา กิจกรรม/ผูรับผิดชอบ เคร่ืองมือท่ี สกพ. สนับสนุน
สัปดาหท่ี 2-4 
ของเดือน มี.ค.
สัปดาหท่ี 2-4 
ของเดือน ก.ย.

ข้ันตอนท่ี 7: เสนอฝายบริหาร และคณะกรรมการกล่ันกรองฯ
1.หนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
•นําผลการประเมินและผลการเล่ือนเงินเดือนเสนอผูบังคับบัญชาท่ีกํากับ
ดูแลแตละหนวยงาน เชน รองหัวหนาสวนราชการ
•รวบรวมผลการประเมินของทุกหนวยงาน สงคณะกรรมการกล่ันกรอง
2. คณะกรรมการกล่ันกรองฯ
•เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/ความเปนธรรมของผลการประเมินใน
ภาพรวมตอหัวหนาสวนราชการ/ผูวาราชการจังหวัด

1. แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

2. DPIS-การบริหาร
คาตอบแทน

3. คูมือการใช Software 
การบริหารคาตอบแทน

ข้ันตอนท่ี 8: แจงผลการประเมิน
ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน แจงผลการประเมินใหผูรับการ
ประเมินลงช่ือรับทราบในแบบสรุปการประเมินผลฯ

1. แบบสรุปการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ข้ันตอนท่ี 9: การประกาศรายช่ือ และรอยละการเล่ือนเงินเดือน
•ประกาศรายช่ือผูมีผลงานสูงกวาระดับดีขึ้นไป
•ประกาศรอยละการเล่ือนเงินเดือนในแตละระดับผลการประเมิน

1 เม.ย. เปนตนไป
1 ต.ค. เปนตนไป

ข้ันตอนท่ี 10: ออกคําสั่งเล่ือนเงินเดือนและแจงผลการเล่ือนเงินเดือน 1. แบบฟอรมแจงผลการ
เล่ือนเงินเดือน (DPIS)

หมายถึง รอบการประเมินที่ 1
หมายถึง รอบการประเมินที่ 2

ข้ันตอนการดําเนินการของสวนราชการในแตละรอบการประเมิน (ตอ)



ข้ันตอนที ่1 : การเตรียมการ (ภายใน 31 ต.ค.)

1. ทบทวนงานที่ผานมา  ตองทําอะไรใหสําเร็จ และจะวัดความสําเร็จอยางไร
 มอบหมายงานใหชัดเจน

2. เปาหมายของงาน  แผนงาน/โครงการ และผลผลิต ตามเอกสาร 
งบประมาณ และงานตามพันธกิจหลัก
 แนวทางตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

3. ผอ.สํานัก/กอง/ศูนย/
หัวหนาหนวยงาน ตกลง
ตัวช้ีวัด 

 HR/กพร./ฝายแผนงาน/ผูที่ไดรับมอบหมาย 
บูรณาการเปาหมายของฝายบริหาร
 จัดทําตัวช้ีวัดระดับสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงาน

4. อาจตั้งคณะทํางาน  ตั้งคณะทํางานเพื่อการมีสวนรวม

ฝายบริหาร



ข้ันตอนที ่1 : การเตรียมการ (ตอ)

1. ศึกษารายละเอียด       
นว 20/2552

 วัตถุประสงคเปนเครื่องมือฝายบริหาร/ผูบังคับบัญชา
 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ (มาตรฐาน + ความ

ยืดหยุน)
2. จัดทําแผน

 รายละเอียดการดําเนินการ/กรอบเวลา/ผูรับผิดชอบ
 แจงเวียน สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน

3. จัดทํารายละเอียด
และหลักเกณฑ
วิธีการประเมิน

 องคประกอบการประเมิน 
 สัดสวนนํ้าหนักขององคประกอบการประเมิน
 ระดับผลการประเมิน
 แบบฟอรมการประเมิน + แนวทางการใหคะแนน
 การจัดตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองฯ

หนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)



ข้ันตอนที ่2 : การประกาศหลักเกณฑและวิธีการฯ (ภายใน 15 พ.ย.)

 เสนอความเห็นเก่ียวกับการประเมิน รางหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 
และแผนดําเนินการ ตอฝายบริหาร เพื่อประกาศ

 ประกาศ แจงเวียนสํานัก/กอง/ศูนย/หนวยงาน ใหทราบทั่วกัน

 จัดประชุมช้ีแจงขาราชการ

หนวยงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)



 สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน ประชุม จัดทําตัวช้ีวัด ใหสอดคลองกับ
เปาหมายของหนวยงาน

 มอบหมายผูประเมินเปนลายลักษณอักษร (ถามี)

 จัดทําตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายบุคคล

ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน

ข้ันตอนที ่3 : การจัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล (ภายใน 30 พ.ย.)



ความเช่ือมโยง/เก่ียวของ/ตอบโจทย เปาหมายของหนวยงาน

1

งานตองการความสําเร็จอยางไร 

2

ความสําเร็จของงานที่ตองการเปนคาเปาหมายระดับที ่3

3

กรอบการพิจารณาตัวชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคล

งานคืออะไร

4



ตัวช้ีวัดรายบุคคล ตัวช้ีวัด ก.พ.ร.  เปนเพียงสวนหน่ึงของงานท้ังหมดของ
สํานักงาน/หนวยงาน

จํานวนตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัด โดยหลักการไมควรเกิน 10 ตัว

เปาเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนา งาน - คน

ประเด็นเก่ียวกับ “ดัชนีชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคล”



บทบาทหัวหนา/ทีมงาน กําหนด KPI รวมกัน 
หัวหนา ตองดูความเหมาะสมในภาพรวมของระดับสํานัก/
ศูนย/กอง/หนวยงาน

ความเปนธรรม
การมอบหมายงาน ผูบังคับบัญชาตองใหความสําคัญกับ
การมอบหมายงาน มอบใหเหมาะกับตําแหนง และติดตาม
งานอยางตอเน่ือง

ประเด็นเก่ียวกับ “ดัชนีชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคล” (ตอ)

เครื่องมือ คูมือ การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย



ประเมินจากอะไร
ผลงานที่ทําไดจริง เปรียบเทียบกับคาเปาหมายของ
ตัวชี้วัดท่ีไดรวมกันกําหนดไวตอนตนรอบการประเมิน และ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการท่ีปรากฏ

ประเด็นเก่ียวกับ “ดัชนีชี้วัดและคาเปาหมายรายบุคคล” (ตอ)

นํ้าหนักตัวช้ีวัด
นํ้าหนักตัวช้ีวัด ดูจาก ปริมาณงาน ผลกระทบและ
ความสําเร็จ เวลาท่ีใช (ไมควรนอยกวา 10% ตอ 1 ตัวชี้วัด)



1. ผูบังคับบัญชา  ตองติดตาม และใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา 
เพื่อผลักดันงานใหสําเร็จ
 บันทึกผลงาน พฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา

2. ผูใตบังคับบัญชา /
ทีมงาน

 รายงานผลการดําเนินการ
 ขอคําแนะนํา/ปรึกษาจากผูบังคับบัญชา
 การสื่อสารเปนเรื่องสําคัญ

ข้ันตอนที ่4 : การติดตามและใหคําปรึกษา (ก.พ. 53)



 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา

 กรอกรายละเอียดในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หัวหนาหนวยงาน

ข้ันตอนที ่5 : การประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคะแนน 
(สัปดาหที ่1-2 มี.ค.)



แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สวนท่ี ๑: ขอมูลของผูรับการประเมิน
รอบการประเมิน  รอบท่ี ๑    ๑ ตุลาคม    ถึง ๓๑ มีนาคม

 รอบท่ี ๒  ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน

ช่ือผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหนง ประเภทตําแหนง
ระดับตําแหนง สังกัด

ชื่อผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
ตําแหนง

คําชี้แจง
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ีมีดวยกัน ๓ หนา ประกอบดวย
สวนที ่๑:  ขอมูลของผูรับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับตัวผูรับการประเมิน
สวนที ่๒:  สรุปผลการประเมิน ใชเพื่อกรอกคาคะแนนการประเมินในองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน องคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ

และนํ้าหนักของทั้งสององคประกอบในแบบสรุปสวนที่ ๒ น้ี ยังใชสําหรับคํานวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมดวย
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหนํามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี
- สําหรับคะแนนองคประกอบดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใหนํามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยใหแนบทายแบบสรุปฉบับน้ี 

สวนที ่๓:  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผูประเมินและผูรับการประเมินรวมกันจัดทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
สวนที ่๔: การรับทราบผลการประเมิน ผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
สวนที ่๕: ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปกล่ันกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให
ความเห็น

คําวา “ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป” สําหรับผูประเมินตามขอ ๒ (๙) หมายถึง หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมิน 



สวนท่ี ๒: การสรุปผลการประเมิน
องคประกอบการประเมิน คะแนน (ก) นํ้าหนัก (ข) รวมคะแนน (ก)x(ข)

องคประกอบท่ี ๑: ผลสัมฤทธิ์ของงาน
องคประกอบท่ี ๒: พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
องคประกอบอ่ืน (ถาม)ี

รวม ๑๐๐%

ระดับผลการประเมิน
 ดีเดน
 ดีมาก
 ดี 
 พอใช
 ตองปรับปรุง

สวนท่ี ๓: แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ความรู/ ทักษะ/ สมรรถนะ 

ท่ีตองไดรับการพัฒนา
วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ีตองการการ

พัฒนา

๗๐%
๓๐%



สวนท่ี ๔: การรับทราบผลการประเมิน
ผูรับการประเมิน:
 ไดรับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแลว ลงช่ือ : ……………………….

ตําแหนง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ผูประเมิน:
 ไดแจงผลการประเมินและผูรับการประเมินไดลงนามรับทราบ
ไดแจงผลการประเมินเมื่อวันที่……..…………………………
แตผูรับการประเมินไมลงนามรับทราบ 
โดยมี…………………….………………………… เปนพยาน

ชื่อ : ……………………….
พยาน

ตําแหนง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

ลงช่ือ : ……………………….
ตําแหนง : ………….………..
วันที่ : ………………………..

สวนท่ี ๕: ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป:
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้

…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหนง : ………….………..
วันท่ี : ………………………..

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) :
 เห็นดวยกับผลการประเมิน
 มีความเห็นตาง ดังนี้

…………………………………………
…………………………………………

ลงชื่อ : ……………………….
ตําแหนง : ………….………..
วันท่ี : ………………………..



แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน รอบการประเมิน  รอบท่ี 1  รอบท่ี 2

ช่ือผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) สมศักด์ิ   สุขใจ ลงนาม
ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) สมหวัง    ดีเสมอ ลงนาม

ตัวช้ีวัดผลงาน
คะแนนตามระดับคาเปาหมาย คะแนน 

(ก)
นํ้าหนัก 

(ข)
คะแนนรวม
(ค = กxข)1 2 3 4 5

1. รอยละของจํานวนคดีสืบเสาะ
และพินิจท่ีสามารถสงรายงานการ
สืบเสาะและพินิจตอศาลกอนวัน
พิพากษาไมนอยกวา 3 วันทําการ

75 หรือ    
นอยกวา

70 80 90 95 หรือ    
สูงกวา

4 50% 2.0

2. รอยละของคดีท่ีดําเนินการนํา
ยุติธรรมเขาสมานฉันทไดสําเร็จ

70 หรือ    
นอยกวา

75 80 85 90 หรือ    
สูงกวา

3 50% 1.5

3.

รวม 100 % = 3.5
แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน 100 คะแนน (โดยนํา 20 มาคูณ)  (คx20) = 70



แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รอบการประเมิน  รอบท่ี 1  รอบท่ี 2

ช่ือผูรับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) สมศักด์ิ   สุขใจ ลงนาม
ช่ือผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) สมหวัง    ดีเสมอ ลงนาม

สมรรถนะ ระดับท่ี
คาดหวั

ง

คะแนน 
(ก)

นํ้าหนัก (ข) คะแนนรวม 
(ค)

(ค = กxข)

บันทึกการประเมิน
โดยผูประเมิน (ถา

มี)

แนวทางการประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ

 ไดนําคะแนนมาจาก
แบบประเมินสมรรถนะอื่นๆ มา
สรุปไวในแบบประเมินน้ี

ระบุ
ท่ีมา…………….…….
 ใชแบบประเมินน้ีใน
การประเมินสมรรถนะ โดยต้ัง
มาตรวัดสมรรถนะซึ่งสวนราชการ 
เห็นวามีความเหมาะสม

(ระบุรายละเอียดมาตรวัด
สําหรับแตละระดับคะแนน)

สมรรถนะหลัก
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 2 3 20% 0.6
2. บริการท่ีดี 2 4 20% 0.8
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 4 20% 0.8
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
และจริยธรรม

2 3 20% 0.6

5. การทํางานเปนทีม 2 3 20% 0.6สมรรถนะอื่นๆ ตามท่ีสวนราชการ
กําหนด

รวม = 100% = 3.4

แปลงคะแนน เปนคะแนนการประเมินท่ีมีฐานคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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1. หนวยงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR)

 คํานวณวงเงิน 3% ณ 1 มี.ค. และ 1 ก.ย. เสนอ
ฝายบริหารพิจารณาจัดสรรให สํานัก/ศูนย/กอง/
หนวยงาน

2. สํานัก/ศูนย/กอง/
หนวยงาน

 นําวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาคํานวณกับ
ผลคะแนนประเมินในแตละระดับ เพื่อจัดวาใน
แตละระดับผลการประเมินจะใหเล่ือนไดเทาไร
 รวบรวมผลการประเมินสงให HR

3. หัวหนาสวนราชการ  จัดสรรวงเงินให สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน

ข้ันตอนที ่6 : พิจารณาผลการประเมินกับวงเงินงบประมาณ 
(สัปดาห 2 ม.ีค.)



สาระสําคัญของ ว 28/2552
• วงเงินงบประมาณและการบริหารวงเงินงบประมาณ

• หลักเกณฑและวิธีการท่ีจะเลื่อนเงินเดือน 
(กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552)
 ขอ 4 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน 
กฎ ก.พ. น้ี และใหนํา ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีได
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ี ก.พ. กําหนดตาม ม.76 (ว 20/2552)
มาประกอบการพิจารณา
•การจายคาตอบแทนพิเศษกรณีรับเงินเดือนสูงสุดหรือใกลสูงสุด



การเตรียมการ1
การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2

การจัดทําดัชนีช้ีวัดรายบุคคล3

ติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน4

ข้ันตอนการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคะแนน5

พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ6

เสนอฝายบริหาร และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ7

แจงผลการประเมิน8

การประกาศรายช่ือ และรอยละการเลื่อนเงินเดือน9
ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนและแจงผลเลื่อนเงินเดือน10



• คํานวณวงเงินท่ีจะเลื่อน   สวนราชการ/จังหวัด : คํานวณวงเงิน 3% ของ
เงินเดือนขาราชการ  (นําวงเงินท่ีเหลือของรอบ 1 ม.ีค. มาใช 1 ก.ย. ไมได)

1 มี.ค./1 ก.ย.

• พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ
 แตละคนเลื่อนเงินเดือนไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณ ตอ 1 รอบ 

 หามหารเฉลี่ย  (ทุกคนในสวนราชการไดรอยละเทากันไมได)

 ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” < รอยละ 60 “ไมไดเลื่อนเงินเดือน”

 เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุดท่ีกําหนดแตละสายงาน

1 เม.ย./1 ต.ค. • ประกาศรอยละ/ออกคําส่ัง/แจงผลเลื่อนเงินเดือน
 ประกาศรอยละ / ส่ังเลื่อนเงินเดือน  ยกเวน ผูท่ีเกษียณอายุ ส่ังเลื่อน 30 ก.ย. /

ผูเสียชีวิต (ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน) ส่ังเลื่อนใหมีผลวันท่ีเสียชีวิต
 แจงผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะบุคคล / แจงเหตุผลผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือน

31 มี.ค./30 ก.ย.



คํานวณวงเงินท่ีจะใชเลื่อนเงินเดือน
- การเจาหนาท่ี เสนอหัวหนาสวนราชการ/ผูวาราชการจังหวัด

พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ
- ผูบริหารวงเงิน 

ประกาศรอยละ/ออกคําสั่ง/แจงผลเลื่อนเงินเดือน
- ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

1 เม.ย./1 ต.ค.

มี.ค./ก.ย.



• 3% ของอัตราเงินเดือนขาราชการ ณ วันท่ี 1 มี.ค. และ 1 ก.ย.
• สวนกลางและภูมิภาคแบงวงเงินตามตําแหนงท่ีผูวาฯ สั่งบรรจุและแตงตั้ง

วิชาการ  - ชํานาญการพิเศษ  ชํานาญการ  ปฏิบัติการ

ท่ัวไป  - อาวุโส  ชํานาญงาน  ปฏิบัติงาน

• แยกวงเงินเปน 3 กลุม : บริหาร  อํานวยการ  วิชาการและท่ัวไป

• นําวงเงินท่ีเหลือของรอบการประเมินท่ีแลวมาใชไมได

•  แตละหนวยงานไดรับวงเงินท่ีเทากันหรือตางกันก็ได กรณีตางกันควรมี
ระบบประเมินผลงานของหนวยงาน

คํานวณวงเงินท่ีจะใชเลื่อนเงินเดือน



ฐานในการคํานวณ   : ตัวเลขท่ีจะนําไปคิดคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
 มี 2 ตัวเลข คือ  ฐานในการคํานวณระดับลาง และ ฐานในการคํานวณระดับบน

20,350 * 3 % = จํานวนเงินท่ีจะไดเลื่อนเงินเดือน

ผูบริหารวงเงิน  :  นําคะแนนผลการประเมินมาพิจารณากับวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรับจัดสรรแลวกําหนดรอยละของการเลื่อนเงินเดือน และจํานวนขาราชการใน
แตละรอยละการเลื่อนเงินเดือน 

พิจารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ



ฐานในการคํานวณระดับลาง = (เงินเดือนต่ําสุดที ่ก.พ.กําหนด + คากลาง*) / 2

ฐานในการคํานวณระดับบน = (เงินเดือนสูงสุดที ่ก.พ.กําหนด + คากลาง*) / 2

คากลาง* = (เงินเดือนต่ําสุดที ่ก.พ.กําหนด + เงินสูงสุดที ่ก.พ.กําหนด) / 2

การคิดฐานในการคํานวณ



ข้ันสูง 18,190 33,540 47,450 59,770
ข้ันต่ํา 4,630 10,190 15,410 48,220
ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

ประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน

คากลาง 
(33,540 + 10,190)/2 = 21,865

ฐานในการคํานวณบน 
(33,540  + 21,865) /2 = 27,702.5

ฐานในการคํานวณลาง 
(10,190 + 21,865)  /2 = 16,027.5





10,190

33,540

21,870
16,030

21,88027,710

ประเภทท่ัวไป
ระดับชํานาญงาน

การคิดฐานในการคํานวณ



 ปริญญาเอก(13,110)


คากลาง


คากลาง

C 4 (8,320)
ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ

ประเภทท่ัวไป
ระดับปฏิบัติงาน

ขั้นสูง 22,220 36,020 50,550 59,770 66,480
ขั้นตํ่า 7,940 14,330 21,080 29,900 41,720
ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

ข้ันสูง 18,190 33,540 47,450 59,770
ข้ันตํ่า 4,630 10,190 15,410 48,220
ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

เงินเดือนต่ําสุดท่ี ก.พ.กําหนด



ข้ันสูง 18,190 33,540 47,450 59,770
36,020

ข้ันตํ่า 4,630 10,190 15,410 48,220
ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

ขั้นสูง 22,220 36,020 50,550 59,770 66,480
64,340

ขั้นตํ่า 7,940 14,330 21,080 29,900 41,720
ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ
เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ

สําหรับสายงาน : การเกษตร/ประมง/ปาไม/
สัตวบาล/อุตุนิยมวิทยา/อุทกวิทยา/
สาธารณสุข/สัตวแพทย/ชางศิลปกรรม/
ชางเคร่ืองกล/ชางเทคนิค/ชางไฟฟา/ชางโยธา/
ชางรังวัด/ชางสํารวจ/ชางชลประทาน/คีตศิลป/
ดุริยางคศิลป/นาฏศิลป

เงินเดือนสูงสุดท่ี ก.พ.กําหนด

สําหรับสายงานแพทย  
นักกฎหมายกฤษฎีกา



ฐานบน 56,890
O 4 ฐานลาง 51,110

ฐานบน 2 39,440
O 3 ฐานลาง 2 28,270

ฐานบน 1 30,870
O 3 ฐานลาง 1 28,270

ฐานบน 27,710
O 2 ฐานลาง 16,030

ฐานบน 15,730
O 1 ฐานลาง 10,790

ท่ัวไป

ฐานบน 2 60,290
K 5 ฐานลาง 2 53,360

ฐานบน 1 58,690
K 5 ฐานลาง 1 53,360

ฐานบน 52,310
K 4 ฐานลาง 44,060

ฐานบน 43,190
K 3 ฐานลาง 31,220

ฐานบน 30,600
K 2 ฐานลาง 20,350

ฐานบน 19,950
K 1 ฐานลาง 15,390

วิชาการ

ฐานบน 52,650
M 2  ฐานลาง 45,150

ฐานบน 44,260
M 1 ฐานลาง 31,680

อํานวยการ

ฐานบน 63,290
S2 ฐานลาง 61,640

ฐานบน 60,430
S 1 ฐานลาง 52,650

บริหาร

ปรับฐานในการคํานวณ



ทักษะพิเศษ
54,010-59,770 56,890
48,220-54,000 51,110

อาวุโส

31,440-47,450 39,440*
15,410-31,430 28,270*
28,280-36,020 30,870
15,410-28,270 28,270

ชํานาญงาน
21.880-33,540 27,710
10,190-21,870 16,030

ปฏิบัติงาน
13,270-18,190 15,730
4,630-13,260 10,790

ท่ัวไป ชวงเงินเดือน ฐานฯ

ฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือน

ทรงคุณวุฒิ

54,110-66,480 60,290*
28,550-54,100 53,360*
53,370-64,340 58,690
28,550-53,360 53,360

เช่ียวชาญ
44,850-59,770 52,310
23,230-44,840 44,060

ชํานาญการ
พิเศษ

35,830-50,550 43,190
18,910-35,820 31,220

ชํานาญการ
25.190-36,020 30,600
12,530-25,180 20,350

ปฏิบัติการ
17,680-22,220 19,950
6,800-17,670 15,390

วิชาการ ชวงเงินเดือน ฐานฯ

สูง
61.650-66,480 63,290
28,550-61,640 61,640

ตน
56,530-64,340 60,430
23,230-56,520 52,650

บริหาร ชวงเงินเดือน ฐานฯ

สูง
45.540-59,770 52,650
23,230-45,530 45,150

ตน
37,980-50,550 44,260
18,910-37,970 31,680

อํานวยการ ชวงเงินเดือน ฐานฯ

* แพทย/นักกม.กฤษฎีกา 

* สําหรับสายงานดังนี้ : การเกษตร/ประมง/
ปาไม/สัตวบาล/อุตุนิยมวิทยา/อุทกวิทยา/สาธารณสุข/
สัตวแพทย/ชางศิลปกรรม/ชางเคร่ืองกล/ชางเทคนิค/
ชางไฟฟา/ชางโยธา/ชางรังวัด/ชางสํารวจ/ชางชลประทาน/
คีตศิลป/ดุริยางคศิลป/นาฏศิลป



ตัวอยาง 1 การบริหารวงเงินในระดับสํานัก/กอง/หนวยงาน

วงเงินที่ไดรับการจัดสรร 45,300 บาท



ตัวอยาง 2 การบริหารวงเงินในระดับสํานัก/กอง/หนวยงาน 

วงเงินที่ไดรับการจัดสรร 45,300 บาท



ตัวอยาง 3 การบริหารวงเงินในระดับสํานัก/กอง/หนวยงาน 

วงเงินที่ไดรับการจัดสรร 45,300 บาท







10,190

33,540

21,870
16,030

21,88027,710

ท่ัวไป - ชํานาญงาน อัตราการเล่ือน จํานวนเงิน
6 % 1,662.6
5 % 1,385.5
4 % 1,108.4
3 % 831.3
2 % 554.2
1 % 277.1

เงินเดือน 22,250 บาท
เงินที่ไดเล่ือน

1,670
1,390
1,110
840
560
280

ตัวอยาง การคํานวณเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน



ตัวอยาง การคํานวณคาตอบแทนพิเศษ





10,190

33,540

21,870
16,030

21,88027,710

ท่ัวไป - ชํานาญงาน
อัตราการเล่ือน จํานวนเงิน

3 % 831.3

เงินเดือน 33,000 บาท

เงินที่ไดเล่ือน
840

รับเงินเดือน 33,540 - 33,000 =  540 บาท
รับคาตอบพิเศษ   840 – 540 = 300 บาท



1. หนวยงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR)

 นําผลการประเมิน และ ผลการเล่ือนเงินเดือน
เสนอผูบังคับบัญชาระดับสูงที่ไดรับมอบหมาย 
เชน รองหัวหนาสวนราชการ

 รวบรวมผลการประเมินของทุกหนวยงาน 
สงคณะกรรมการกล่ันกรองฯ

2. คณะกรรมการ
กล่ันกรองฯ

 เสนอความเห็นในภาพรวมของผลการประเมินทั้งหมด
ตอหัวหนาสวนราชการ/ผูวาราชการจังหวัด

ข้ันตอนที ่7 : เสนอฝายบริหาร และคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 
(สัปดาห 2-4 ม.ีค.)



 แจงผลการประเมิน (บอกจุดเดน จุดดอย ฯลฯ)

 วางแผนการพัฒนา

 ใหผูรับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

ผอ.สํานัก/ศูนย/กอง/หนวยงาน/ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูประเมิน

ข้ันตอนที ่8 : การแจงผลการประเมิน (สัปดาห 2-4 ม.ีค.)



 ผูประเมินประกาศรายช่ือผูมีผลงาน “ดีเดน” และ “ดีมาก”

 หัวหนาสวนราชการประกาศรอยละการเล่ือนเงินเดือนในแตละระดับ
ผลการประเมิน

ข้ันตอนที ่9 : การประกาศรายช่ือ และรอยละการเล่ือนเงินเดือน 
(สัปดาห 2-4 ม.ีค.)



 ออกคําสั่งเล่ือนเงินเดือน
ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือน : ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตาม ม. 57
สั่งเล่ือนเงินเดือน 1 เม.ย. / 1 ต.ค.
ยกเวน ผูท่ีเกษียณอายุราชการ สั่งเล่ือนเงินเดือน 30 ก.ย.
ผูเสียชีวิต (ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน) สั่งเล่ือนโดยใหมีผลวันท่ีเสียชีวิต

 แจงผลการเล่ือนเงินเดือน 
ผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือนจัดใหมี

• การแจงผลการเล่ือนเงินเดือนเฉพาะบุคคล 
(รอยละ  ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงินท่ีได  เงินเดือนท่ีได)

• การแจงเหตุผลผูท่ีไมไดเล่ือนเงินเดือน

ข้ันตอนที ่10 : ออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนและแจงผลการเล่ือนเงินเดือน



 ผูรับเงินเดือนสูงสุด+คาตอบแทนพิเศษ : เม่ือดํารงตําแหนงใหมและ
เงินเดือนต่ํากวาเงินเดือนสูงสุดของตําแหนงใหม ใหสั่งเล่ือนเงินเดือนเปน   
จํานวนเทากับคาตอบแทนพิเศษ

 ผูไดรับยกเวนเฉพาะรายใหรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนสูงสุด (อาวุโสและ 
ทรงคุณวุฒ)ิ ใหเล่ือนเงินเดือนโดยใชฐานในการคํานวณระดับบน 2”

 ยกเลิกการรอเล่ือนเงินเดือน : ผูถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยรายแรง 
และผูถูกฟองคดีอาญา
• หากถูกลงโทษ ตองงดเล่ือนเงินเดือนในรอบการประเมินที่ถูกลงโทษ
• ผูที่ถูกรอฯ ไวกอนกฎ ก.พ.น้ี ใหเล่ือนตามผลงานที่ประเมินไว

หลักเกณฑ/เงื่อนไขอื่น ๆ ตามกฎ ก.พ.



 ลาศึกษา/ฝกอบรม : จะตองทํางานไมนอยกวา 4 เดือน

 ผูไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ : เม่ือกลับมาปฏิบัติงานใหสั่ง
เล่ือนเงินเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของเงินเดือนขาราชการผูน้ัน

 เสียชีวิต : จะตองทํางานไมนอยกวา 4 เดือน และใหเล่ือนเงินเดือนได
ในวันเสียชีวิต

หลักเกณฑ/เงื่อนไขอื่น ๆ ตาม กฎ ก.พ.



 ไมถูกสั่งพักราชการเกิน 2 เดือน

 ไมลา/สาย เกินจํานวนครั้งที่กําหนด

 ไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร

 ลาไมเกิน 23 วันทําการ โดยไมรวมลาอุปสมบท / คลอดบุตร /
ปวยจําเปน / ปวยประสบอันตราย / พักผอน  / ตรวจเลือก/
เตรียมพล / ทํางานองคการระหวางประเทศ

หลักเกณฑ/เงื่อนไขอื่น ๆ ตาม กฎ ก.พ.

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




