
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และเล่ือนเงินเดือน/ค่าตอบแทน 

ข้าราชการและพนักงานราชการ



การประเมินและเล่ือนเงินเดือน

ข้าราชการ พนักงานราชการ

รอบที่ 1   1 ต.ค. – 31 มี.ค.
รอบที่ 2   1 เม.ย. – 30 ก.ย.

รอบที่ 1   1 ต.ค. – 31 มี.ค.
รอบที่ 2   1 เม.ย. – 30 ก.ย.

รอบที่ 1   1 เม.ย
รอบที่ 2 1 ต.ค.

1 ต.ค.

❖ Project Based Management  30%
❖ ตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล 40%
❖ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30%

ข้าราชการบรรจุใหม่ในรอบที่ประเมิน
ตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล 50%

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 50%

❖ Project Based Management   30%
❖ ตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล 50%
❖ พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ 20%

รอบการประเมินผลการปฏิบัติการ

การเล่ือนเงินเดือน/ค่าตอบแทน

องค์ประกอบการ

ประเมิน



ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เริ่มรอบการประเมิน

1. รายงานผลการด าเนินงานตาม Project – Based Management
2. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการปฏิบัติงาน

ระหว่างรอบการประเมิน

1. ก าหนดแผนงานใน Project – Based Management
2. ก าหนดตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล

1. น าผลสรุปจากการด าเนินงานตาม Project – Based Management มาใส่ในแบบประเมินพร้อมเอกสารแนบ
2. สรุปผลงานตามตัวชี้วัดผลงานรายบุคคลที่ก าหนดตอนเริ่มรอบการประเมิน
3. ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาประเมินพฤติกรรม  

สิ้นรอบการประเมิน



หลักเกณฑ์การพจิารณาการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน

ข้าราชการ (รอบ 6 เดือน)
➢ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

4 เดือน         
➢มีผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละ 60
➢ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูก

ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึง่มิใช้ความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

➢ ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
➢ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

พนักงานราชการ (1 ปี)
➢ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดือน
➢มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 รอบการประเมิน ไม่ต่ ากว่า

ระดับดี
➢ ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง

ร้ายแรง
➢จนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนค่าแทนประจ าปี ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง

ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้และศาล
ได้ประทับรับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน



หลักเกณฑ์การพจิารณาการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน

ข้าราชการ
➢ไม่มาสายเกิน 18 วัน
➢มีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมวันลาอุปสมบท/คลอดบุตร/ป่วย

จ าเป็นเพราะประสบอันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล/ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

➢ยื่นใบลาป่วยหรือลากิจรวมกันไม่เกิน  11 ครั้ง 

พนักงานราชการ
➢ไม่มาสายเกิน 36 วัน
➢ต้องไม่มีวันลาป่วยเกิน 30 วันและลากิจเกิน 10 วัน รวมกันแล้ว

เกินกว่า 40 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาคลอดบุตร/ลาป่วยซึ่งจ าเป็น
/ลาพักผ่อน/ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล/
ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์/

➢ยื่นใบลาป่วยหรือลากิจรวมกันไม่เกิน 20 ครั้ง 



การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ



การค านวณเงินท่ีใช้ในการเล่ือนเงินเดือน
การค านวณ

17,980 x 3.50% = 629.3
ปัดเศษเป็น 

10 บาท   จะได้ 630 บาท
ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ข้าราชการรายนี้

- จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน เป็นเงิน  จ านวน 630 บาท   
- เมื่อรวมกับอัตราเงินเดือนเดิม 

จะได้รับเงินทั้งสิ้น  = 15,630   (15,000+630)

ช่วงเงินเดือน ฐานในการค านวณ

20,960 – 26,900 23,930

7,140 – 20,950 17,980 

 ตัวอย่าง นายรักชาติ ยิ่งชีพ ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนปัจจุบัน 

15,000 บาท และได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 

1 เมษายน 2563 เลื่อนเงินเดือน ระดับดีเด่น ในอัตรา
ร้อยละ 3.50

 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ



การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘



การค านวณเงินท่ีใช้ในการเล่ือนค่าตอบแทน

 ตัวอย่าง นายรักไทย มานาน
 ด ารงต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ค่าตอบแทนปัจจุบัน 

20,500 บาท และได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เลื่อนเงินเดือน  
ระดับดีมาก ในอัตราร้อยละ 3.05

การค านวณ
20,500 x 3.05% = 625.25  ปัดเศษเป็น 

10 บาท   จะได้ 630 บาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พนักงานราชการรายนี้

= จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน 
- เป็นเงิน  จ านวน 630 บาท   

- เมื่อรวมกับอัตราค่าตอบแทนเดิม 
จะได้รับเงินทั้งสิ้น  = 21,130 (20,500+630)



หลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ

สามารถดาวโหลดประกาศหลักเกณฑ์
และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ได้ที่ http://www.personnel.ops.go.th/main/

http://www.personnel.ops.go.th/main/

