
หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัด ส านักงาน กปร. 

1. ที่มา
มติคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

สังกัดส านักงาน กปร. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 มีมติให้มีการปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการดีเด่น ที่เป็นธรรม ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันในภาพของส่วนราชการ 
เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และเพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการ ส านักงาน กปร. เป็นไปตามหลักการให้ความดีความชอบตามการประเมินผลโดยตรง 
จากผู้บังคับบัญชาระดับกอง และให้มีความรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ ก.พ. ก าหนด 

2. หลกัการปรับปรุง
2.1 เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ สังกัดส านักงาน กปร. มีความเป็นธรรม 

ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.2 เพื่อควบคุมโควตา้ข้าราชการทีจ่ะไดร้ับการเลื่อนเงินเดอืนในระดบัดเีดน่ คือ กลุ่มระดับผู้บริหาร 

และกลุ่มระดับช านาญการพิเศษลงมา ในอัตราที่เหมาะสมตามผลการประเมินของกองและสายงานเป็นหลัก 
รวมถึงโควต้าดีเด่นจากเศษของกองต่าง ๆ โดยน าเศษมารวมกันแล้วใช้วันขาด ลา มาสาย เป็นเกณฑ์ 
ในการพิจารณา 

2.3 เพ่ือลดความยุ่งยากซับซ้อนและลดโอกาสผิดพลาดในการด าเนินการพิจารณา และ 
การค านวณเพ่ือจัดสรรเงินเดือนที่ เลื่อน ให้แก่ข้าราชการในแต่ละรอบ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ า 
ในการประเมินของกองต่าง ๆ  

2.4 เพื่อให้สามารถด าเนินการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการได้รวดเร็วขึ้น ภายในเดือน 
เม.ย. และ ต.ค. ของรอบการประเมินหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 เดือน  

2.5 เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 
ท่ี ก.พ. ก าหนดและเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการสร้างผลลัพธ์ของงาน 

3. การบังคับใช้
บังคับใช้กับข้าราชการทุกต าแหน่ง ตั้งแต่รอบการประเมินรอบที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2561) 

เป็นต้นไป 

4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 

 กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนเงินเดอืน พ.ศ. 2552 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิ

/หนังสือ...... 
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   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลว 3 กันยายน 2552 ข้อ 9(1) 
   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลว 29 กนัยายน 2552 
   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28 ลว 22 ตุลาคม 2552 
   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.1/522 ลว 9 ตุลาคม 2555 
   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลว 25 พฤษภาคม 2558 
   หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1012.2/258  ลว 27 กนัยายน 2559 
   หนังสือ สลค. ดว่นที่สุด ที่ นร 0505/ว 347  ลว 20 ตุลาคม 2559 
 
5. หลักเกณฑก์ารประเมิน 

 5.1 หลักเกณฑ์การประเมิน 

           ผลสัมฤทธิ์ของงาน*    70  

  พฤติกรรม/สมรรถนะ  30                   

            ผลสัมฤทธิ์ของงาน*    50 

            พฤติกรรม/สมรรถนะ  50 
 
 
 
 
 
 

 * ให้ผู้ประเมิน (ผอ.กอง/ผู้บริหารสายงาน) และผู้รับการประเมินร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดผลงาน 
เพื่อประเมินผลงานของผู้รับการประเมินรายนั้น โดยมีคะแนนเต็ม 70 คะแนน 

 5.2 วิธีการประเมิน 
  1) ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นผู้ประเมินตามล าดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาสายงาน 
ที่ก ากับดูแลโดยแยกตามกลุ่มต าแหน่ง ดังนี้ 
  - ระดับผู้ปฏิบัติงาน จะถูกประเมินโดย ผอ.กลุ่ม และได้รับความเห็นชอบคะแนน 
การประเมินจาก ผอ.กอง โดย ทปษ./รปร. เห็นชอบผลการจัดล าดับ 
  - ระดับ ผอ.กลุ่ม จะถูกประเมินโดย ผอ.กอง และได้รับความเห็นชอบคะแนนการประเมิน
จาก ทปษ./รปร. เห็นชอบผลการจัดล าดับ 
  - ระดับ ผอ.กอง (ผู้อ านวยการต้น/ผู้อ านวยการสูง/ผู้เชี่ยวชาญ) จะถูกประเมินโดย  
ทปษ./รปร. และได้รับความเห็นชอบคะแนนการประเมินจาก ลปร. ตามล าดับ 
  - ระดับ รปร./ทปษ./ผชช./ผอ.กลุ่ม ที่ขึ้นตรง ลปร. จะถูกประเมินและได้รับความเห็นชอบ
คะแนนการประเมินจาก ลปร.  

/ระดบั..... 

ข้าราชการทัว่ไป รวม  100  คะแนน 

ข้าราชการทดลองงาน รวม  100  คะแนน 

ดีเดน่ 90.00 - 100.00      คะแนน 
ดีมาก 80.00 - 89.99        ” 
ดี 70.00 - 79.99        ” 
พอใช ้ 60.00 - 69.99        ” 
ต้องปรับปรุง   <60.00   คะแนน (ไม่ผ่านการประเมิน) 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งกลุ่ม 
ผลการประเมิน 

5 กลุ่ม 
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  - ระดับ ผอ.กลุ่มในสายงาน ผชช. ที่ขึ้นตรงกับ ลปร. จะถูกประเมินโดย ผชช. และได้รับ
ความเห็นชอบคะแนนการประเมินรวมทั้งผลการจัดล าดับจาก ลปร. 
  - ระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่สายงาน ผชช. ที่ขึ้นตรงกับ ลปร. จะถูกประเมินโดย ผอ.กลุ่ม 
และได้รับความเห็นชอบคะแนนการประเมินจาก ผชช. โดย ลปร. เห็นชอบการจัดล าดับผลการประเมิน 
  - ลปร. นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประเมิน 

ทั้งนี้ ระดับการประเมินจะปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างการบังคบับญัชาของ ส านักงาน กปร. ดว้ย 
ให้ ผชช./ผอ.กอง/ศูนย์/กลุ่ม/ผู้ประเมิน จัดเรียงล าดับผลประเมินตามแบบที่ก าหนด แยกตาม

กลุ่ม โดยผ่านความเห็นชอบจาก ทปษ./รปร./ลปร. ที่ก ากับดูแลสายงานตามแบบที่ก าหนด 
2) แบบประเมิน ใช้แบบ ปผ. 1 - 3 ที่ได้ปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน

ตามข้อ 5.1 พร้อมแบบจัดเรียงล าดับผลการประเมิน (เอกสารแนบท้าย) โดยครึ่งปีแรกประเมินผล 
การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค.ปีถัดไป ครึ่งปีหลังตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย ถึงวันที่ 30 ก.ย.  
และให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเป็นการเฉพาะราย 

3) การพิจารณาประเมินผลงานของผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาถึงการให้ความร่วมมือ 
ในราชการ ทั้งในระดับกองและระดับกรมเป็นส่วนรวมด้วย และให้พิจารณาถึงพฤติกรรมด้านจริยธรรม 
ที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  รวมถึงการอุทิศเวลาให้ราชการ
โดยน าข้อมูลการลามาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลการลาที่จะน ามาประกอบการพิจารณา 
ในแต่ละรอบจะใช้ข้อมูลการลาของรอบครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ข้าราชการผู้ใดมีวันขาด ลา มาสาย
เกินก าหนดหรือกระท าความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่สูงกว่าระดับดี 

4) โควตาดีเดน่กลุ่มผู้บรหิาร (ผอ.กอง - ลปร.) อยู่ในอัตราร้อยละ 45 โดยประมาณ ตามผล
การประเมินของ ลปร. และในแต่ละกอง/ศูนย์/กลุ่ม ในระดับ ชพ. ลงมา อยู่ในอัตราร้อยละ 35 
โดยประมาณ เศษโควต้า 0.5 ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ส่วนของเศษโควต้าดีเด่นที่ไม่ถึง 0.5 ของกอง/กลุ่ม จะน าเศษ
การค านวณมารวมกัน หากได้เป็นจ านวนเต็มให้เพิ่มเป็นโควตาดีเด่นตามจ านวนเต็ม หากไม่ได้เป็นจ านวน
เต็มให้ปัดเศษขึ้น และจัดสรรโควตานี้แก่กอง/กลุ่มที่น าเศษมาค านวณรวมกัน กอง/กลุ่มละไม่เกิน 1 อัตรา 
/รอบ ทั้งนี้ไม่แบ่งกลุ่มในการจัดสรรตามล าดับเพ่ือให้โควต้าดีเด่น แต่ให้ใช้วันขาด ลา มาสายน้อยที่สุด  
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ได้โควต้าดีเด่นตามล าดับ 

5) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือการค านวณหรือกรอบวงเงิน
การเลื่อน ให้ กพค. ด าเนินการค านวณและจัดสรรวงเงินการเลื่อนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่เกิดผลกระทบ
ในหลักการพิจารณา เสนอต่อประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบ และเสนอ ลปร. มีค าสั่ง  
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการต่อไป 

6) ให้ ผอ.กอง/กลุ่ม ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดของตนได้ทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินที่ได้รับ รวมถึงกระบวนการพิจารณาที่มีความละเอียดในขั้นตอน ซึ่งผลจากการ
ประเมินเบื้องต้นจาก ผอ.กอง/กลุ่ม นั้น จะต้องถูกน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
เห็นชอบอีกครั้ง จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 

7) ให้กอง/กลุ่ม เก็บส าเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการไว้  เป็นเวลา 
อย่างน้อยสองรอบการประเมิน 

/8. ผู้ที่ได้..... 
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  8) ผู้ที่ ได้รับเงินเดือนสูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ. ก าหนด จะได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551 โดยการค านวณค่าตอบแทนพิเศษ ให้น าผลคะแนนประเมินมาพิจารณาเช่นเดียวกับการค านวณ
การเลื่อนเงินเดือนตามร้อยละของฐานในการค านวณ และให้ค านวณรวมอยู่ในวงเงินร้อยละ 3 ของอัตรา
เงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ด้วย ซึ่งมีวิธีการค านวณค่าตอบแทนพิเศษ  
2 กรณี ดังนี้ 
 8.1) กรณีที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงสุดแล้ว ให้น าเงินที่ค านวณได้มาให้ได้รับเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษทั้งหมด เช่น นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เงินเดือน 36,020 บาท (เงินเดือนสูงสุด) 
วันที่  1 เมษายน 2553 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละ 3 จะได้รับเงินเพ่ิมขึ้น  
30,600 x 3% = 918 บาท (ใช้ฐานในการค านวณอัตรา 30,600 บาท) ผู้นี้จะได้รับเงินเดือนเท่ าเดิม คือ 
36,020 บาท และได้รับค่าตอบพิเศษ 918 บาท (ไม่ปัดเศษ) 
 8.2) กรณีที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนไม่ถึงเงินเดือนสูงสุด  ให้น าเงินที่ค านวณได้ 
มาพิจารณาเลื่อนเงินเดอืนจนถึงเงินเดือนสูงสุด ส่วนที่เหลือให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เช่น นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ อัตราเงินเดือน 35,800 บาท วันที่ 1 เมษายน 2553 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในอัตราร้อยละ 3 จะได้รับเงินเพ่ิมขึ้น 918 บาท (ใช้ฐานในการค านวณ อัตรา 30,600 บาท) ผู้นี้จะได้รับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้น 220 บาท เป็น 36,020 บาท (เงินเดือนสูงสุด) และได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 698 บาท  
(ไม่ปัดเศษ) 
 9) กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม และ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ แล้วแต่กรณี ในวันเดียวกัน  
ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการดังกล่าว โดยใช้ “ฐานในการค านวณ” ของ
ต าแหน่งประเภท สายงานและระดับเดิม ก่อนการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน 
หรือต่างระดับ 
    ส าหรับกรณีข้าราชการผู้ใดได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม 
ไปแล้ว ต่อมาได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ โดยมีผล
ย้อนหลังไปก่อนวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี ซึ่งท าให้ “ฐานในการค านวณ” ที่ใช้ใน 
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการผู้นั้นเปลี่ยนไป กรณีนี้ให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนแก้ไขค าสั่ง เลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการผู้นั้น โดยให้น าอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนตามค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนเดิม  
มาค านวณเงินที่จะได้เลื่อนโดยใช้ “ฐานในการค านวณ” ของต าแหน่งประเภท สายงาน และระดับ ตามที่
ข้าราชการผู้นั้นได้รับแต่งตั้ง 
 10) ข้าราชการสามารถได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง  
 กลุ่มที่ 1 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงขึ้นได้จนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่ง
ประเภทเดียวกันที่อยู่ระดับถัดไปอีกหนึ่งระดับ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับ
ช านาญงาน ระดับอาวุโส ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับ  
ช านาญการพิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับ 
 /ตัวอย่าง..... 
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 ตัวอย่าง  นาย ก ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ อัตราเงินเดือน 
43,600 บาท เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการต่อไปได้จนถึงอัตรา 58,390 บาท (อัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ  
ช านาญการพิเศษ) 

 กลุ่มที่ 2 ให้ข้าราชการผู้ด ารงต าแหนง่ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ได้รับ
เงินเดือนสูงขึ้นได้จนถึงอัตราเงินเดือนที่ก าหนด ดังนี้ 

 (1) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นได้จนถึงอัตรา 
ท่ี ก.พ. ก าหนดส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3(2) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 (อัตรา 74,320) 

 (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวฒุิ ใหไ้ดร้ับเงินเดือนเพิ่มขึน้ได้จนถึงอตัรา
เงินเดือนขัน้สูงของต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒ ิ(อัตรา 76,800)    

 (3) ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นได้จนถึงอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (อัตรา 74,320) 

11) ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ  
ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนดังกล่าวในวันที่ 30 กันยายน ของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุ
เกษียณอาย ุ

12) กรณีสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด ส านักงาน กปร. มอบอ านาจให้
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักงาน กปร. ที่ กร 0007/033 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554  

6. วงเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือน
6.1 วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละรอบ เป็นดังนี้ 

รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน ร้อยละ 3 ของเงินเดือนทีจ่่ายให้ข้าราชการ ณ วนัที่ 1 มีนาคม 
รอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ร้อยละ 3 ของเงนิเดือนที่จา่ยให้ข้าราชการ ณ วนัที่ 1 กันยายน 

6.2 การแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อการค านวณโควต้าดีเด่น ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1  ลปร./รปร./ทปษ./ผอ.กอง/ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มที่ 2  ผอ.กลุ่ม/ผู้ปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ี หากมีวงเงินเหลือให้ ลปร. เกลี่ยจ่ายได้ทั้งในระดับกองและรายบุคคล 

6.3 อัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นผู้ก าหนด 
ตามค่าของคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม โดยใช้ฐานในการค านวณที่ ก.พ. ก าหนด และ
จะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ โดย ลปร. จะประกาศอัตราร้อยละที่ใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการค านวณ ทั้งนี้ จ านวนเงินที่เลื่อนหากมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

/7. ข้าราชการ..... 
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7. ข้าราชการพลเรือนสามญัจะไม่ได้รับการเลือ่นเงินเดือน ดว้ยเหตุผลดังต่อไปนี้
7.1 ผู้บังคับบัญชาประเมนิผลการปฏิบตัิราชการต่ ากวา่ 60 คะแนน  
7.2 ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ระดับถูกตัดเงินเดือนขึน้ไป 
7.3 ในแต่ละรอบการประเมนิต้องมีเวลาปฏิบตัิราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

7.4 ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
7.5 ลาหรือมาท างานสายเกนิจ านวนวันทีก่ าหนด ดังนี ้

(1) มาท างานสายเกิน 15 วนั ตอ่รอบการประเมนิ 
(2) วันลาป่วย/ลากิจรวมกัน ไม่เกิน 45 วัน/ปี แต่ต้องไม่เกิน 23 และ 22 วัน ต่อรอบ 

การประเมินแล้วแต่กรณี 

8. ระยะเวลาด าเนินการ (โดยสังเขป)
รอบที่ 1 (ครึ่งปีแรก 1 ต.ค. - 31 มี.ค.ปีถัดไป เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน) ด าเนินการ ดังนี้ 
 เดือนมีนาคม
 - ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน ในสัปดาห์แรก และ กพค. มีหนั งสือแจ้ง

ผู้บังคับบัญชา/กอง ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม  
 - ให้ผู้บังคับบัญชา/กอง ส่งผลการประเมินให้ กพค. และ กพค. ค านวณอัตราการเลื่อน

เงินเดือนและ กบง. ช่วยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
 - กพค. ค านวณอัตราการเลื่อนเงินเดือนสุทธิ  และร่วมกับ กบง. ตรวจสอบความถูกต้อง 

อีกครั้งก่อนเสนอค าสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อ ลปร. 
 เดือนเมษายน

- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน และ กพค. แก้ไขตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พร้อมเสนอ ลปร. จัดสรรวงเงินที่เหลือให้กอง/รายบุคคล 

 - ลปร. ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและประกาศอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน
พร้อมรายชื่อผู้ได้เลื่อนเงินเดือนในระดับดีเด่นและดีมาก และ กบง. ตั้งเบิกจ่าย 

- ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม กพค. ป้อนข้อมูลค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเข้าโปรแกรมกรมบัญชีกลาง 
- กพค. ด าเนินการจัดท าใบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนส่งข้าราชการเป็นการเฉพาะราย 

รอบที่ 2 (ครึ่งปีหลัง 1 เม.ย. - 30 ก.ย. เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม) ด าเนินการ ดังนี้ 
 เดือนกันยายน
 - ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงิน เดือนในสัปดาห์แรกและ กพค. มีหนั งสือแจ้ง

ผู้บังคับบัญชา/กอง ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนจนถึงวันที่ 30 กันยายน  
 - ให้ผู้บังคับบัญชา/กอง ส่งผลการประเมินให้ กพค. และ กพค. ค านวณอัตราการเลื่อน

เงินเดือนและ กบง. ช่วยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
  - กพค. ค านวณอัตราการเลื่อนเงินเดือนสุทธิ  และร่วมกับ กบง. ตรวจสอบความถูกต้อง 

อีกครั้งก่อนเสนอค าสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อ ลปร. 

/เดือน..... 
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 เดือนตุลาคม
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน และ กพค. แก้ไขตามมติ

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พร้อมเสนอ ลปร .จัดสรรวงเงินที่เหลือให้กอง/รายบุคคล 
 - ลปร. ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและประกาศอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน

พร้อมรายชื่อผู้ได้เลื่อนเงินเดือนในระดับดีเด่นและดีมาก และ กบง. ตั้งเบิกจ่าย 

- ก่อนวนัที่ 10 พฤศจิกายน กพค. ป้อนข้อมูลค าสั่งเลือ่นเงนิเดอืนเข้าโปรแกรมกรมบัญชีกลาง 
- กพค. ด าเนินการจัดท าใบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนส่งข้าราชการเป็นการเฉพาะราย 

__________________________ 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือขับเคลื่อนแนวพระราชด าริ (กพค.) 
ส านักงาน กปร. 

พฤศจิกายน 2562 



กระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ข้าราชการจัดท า
แบบ ปผ.1-3

ผอก./ผอ.กอง 
ประเมิน 2 ระดับ 

และท าแบบ
จัดล าดับรายชื่อ
ผลการประเมิน

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน
ของส านักงาน กปร. พิจารณาผล และ

จัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน

ผู้บริหารสายงาน หรือ ลปร. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กพค. จัดท าค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ทุกคน

ยกเว้น ลปร.

กพค. ตรวจสอบโควต้าดีเด่น 
ค านวณและเสนอจัดสรร % การ

เลื่อนเงินเดือนตามวงเงิน 3% ของ
เงินเดือนรวม ณ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย.

(เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง)

กรมบัญชีกลาง

ลปร. 
ออกค าสั่ง 

ธนาคาร
กรุงไทย

สลก./กบง. 
ส านกังาน กปร.

เสนอ

แจ้งผลการประเมิน

ส่ง

แจ้งมติ

คีย์บัญชีถือจ่าย

แจ้งค าสั่ง เบิกจ่าย อนุมัติ

ส่งยอดเงิน

เสนอ แจ้ง

จ่ายเงินเดือน
เข้าบัญชี

ปผ.1-3
เกณฑ์ 100 

คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 คะแนน
พฤติกรรม 30 คะแนน 
(ทดลองงาน 50/50)



วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ

ระดับ 
ปฏิบัติงาน ผอก. ผอ.กอง ผู้บริหาร

สายงาน
เสนอ

ตัวชี้วัด
เสนอ

ผลประเมิน
เสนอ

จัดล าดับ

ระดับ ผอก.
ในสังกัดกอง

เสนอ
ตัวชี้วัด

ผอ.กอง
เสนอผล
ประเมิน
จัดล าดับ

ผู้บริหาร
สายงาน

ระดับ ผอก.
ขึ้นตรง ลปร. ลปร.

ระดับ ผอก. 
ขึ้นกับ ผชช. 

และข้ึนตรง ลปร.
ลปร.

เสนอ
ตัวชี้วัด

เสนอ
ตัวชี้วัด
จัดล าดับ

ระดับ ผอ.กอง ผู้บริหาร
สายงาน

เสนอ
ตัวชี้วัด

เสนอผล
ประเมิน

ลปร.

ระดับ ปฏิบัติงาน 
ขึ้นกับ ผชช. และข้ึนตรง 

ลปร.

เสนอ
ตัวชี้วัด

ผชช. ลปร.

เสนอ
ตัวชี้วัด

ระดับ ผชช./ 
รปร./ทปษ./ ผอก./

ขึ้นตรง ลปร.

ลปร.

ลปร. เสนอ
ตัวชี้วัด

นายกรัฐมนตรี

เสนอผล
ประเมิน
จัดล าดับ

ผู้ประเมิน ผู้เห็นชอบ ผู้เห็นชอบ

การจัดกลุ่มผลการประเมิน
ดีเด่น         90.00 - 100.00 คะแนน
ดีมาก         80.00 - 89.99 คะแนน
ดี         70.00 - 79.99 คะแนน
พอใช้        60.00 - 69.99 คะแนน
ต้องปรับปรุง <   60.00 คะแนน 

(ไม่ผ่านการประเมิน)



ประเด็นส าคัญการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 

1. การเลื่อนเงินเดือนแต่ละรอบจะต้องด าเนินการล่วงหน้า เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และไม่
ตกเบิกเกินกว่า 2 เดือน เพราะเป็นขวัญและก าลังใจของคนท างาน ซึ่งปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ทันที  
ในเดือนที่เลื่อนเงินเดือนของแต่ละรอบ 

2. การค านวณวงเงนิเลื่อน 3% ในแต่ละรอบและอตัราการเลื่อนจะต้องถูกต้อง แมน่ย า
3. การค านวณอตัราการเลื่อนในแต่ละระดับประเมินจะต้องใหว้งเงินเลื่อนเหลือน้อยที่สุด
4. การเลือ่นเงินเดือนผู้ทรงคุณวฒุิ และ ลปร. เปน็อ านาจนายกรัฐมนตรี แต่ผู้ทรงคณุวุฒิ

นายกรฐัมนตรีมอบอ านาจให้ ลปร. เป็นผู้พิจารณาเลื่อนได้ (กร 0007/003 ลว. 6 ม.ค. 54) 
5. ฐานการค านวณ ก.พ. จะเป็นผู้ก าหนดในแต่ละช่วงของอัตราเงินเดือนในระดับต่าง  ๆ ซึ่งใช้

ประมาณ 3 - 5 ปี แล้วจะมีการก าหนดใหม่ และในแต่ละระดับต าแหน่งจะมีฐานบนกับฐานล่างเพ่ือการ
ค านวณ 

6. การตรวจสอบวันขาด ลา และมาสาย ต้องถูกต้องแม่นย า รวมทั้งผู้ถูกลงโทษทางวินัยตั้งแ ต่
ตัดเงินเดือนขึ้นไป โดยต้องเร่งรัดและประสานกับเลขานุการกองต่างๆ ให้ดี 

7. หากมีผู้ถูกสอบสวนทางวินัยระหว่างที่มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จะต้องกันวงเงินไว้ส าหรับ
การเลื่อนเงินเดือนของผู้ถูกสอบสวนทางวินัย ตามผลการประเมินไว้ด้วย 

8. การควบคุมโควต้าความชอบดีเด่นกลุ่ม ชพ. ลงมา จะต้องไม่เกินร้อยละ 35 มากนัก ซึ่งในทุก
รอบการเลื่อนจะเกินจากการปัดเศษ 0.5 ของกองที่ประมาณ 37% และการประเมินดีเด่นของกลุ่มผู้บริหาร
ต้องไม่เกิน 45% และการเติมเงินส่วนเหลือจากการจัดสรรโดย ลปร. ซึ่งในภาพรวมจะประมาณ 41%  

9. การให้คะแนนประเมินในแบบ ปผ.2 และ 3 ผู้ประเมินจะให้คะแนนประเมินแยกตามระดับของ
ผลงานหรือให้คะแนนในภาพรวมก็ได้ หากกองประเมินความชอบดีเด่นมากเกินโควต้าของกอง กพค. 
จะต้องปรับลดคนที่เกินลงตามล าดับคะแนน แต่หากคะแนนเท่ากันให้ประสานกองปรับลด 

10. การประเมินของ กปร. ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มดีมาก ดีเด่น และดี ตามล าดับไม่ค่อยปรากฏใน
กลุ่มพอใช้ นอกจากผู้ถูกตักเตือนหรือได้รับโทษทางวินัย 

11. ผลต่างระหว่างอัตราการเลื่อนของระดับดีเดน่ และดีมาก ประมาณ 0.45% และผลต่างระหว่าง
ดีมากกับดีประมาณ 0.62% โดยก าหนดให้ฐานของระดับดีเลื่อน 2% ของฐานการค านวณเป็นหลัก 

12. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีอ านาจในการก าหนดอัตราและโควต้าของการเลื่อนเงินเดือนได้
คล่องตัวมาก และมีอ านาจในการพิจารณาในระดับบุคคลหรือเป็นการเฉพาะรายได้ด้วย 

13. หลังการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และก่อนออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน กพค.
จะส่งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ ผอ.กอง ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
หรือให้ยืนยันความถูกต้องในห้องประชุมพิจารณา 

14. ควรให ้กบง. ร่วมตรวจสอบความถกูตอ้งของการเลือ่นเงนิเดือนก่อนการออกค าสั่ง
15. ค าสั่งการเลื่อนเงนิเดือน และการลงบญัชีถือจา่ยจะต้องเสร็จก่อนวนัที่ 10 ของเดือนที่จะตัง้เบกิ
16. ต้องมีการแก้ไขค าสั่งการเลื่อนเงินเดือนหากมีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นย้อนหลังก่อนมี

การเลื่อนเงินเดือนแต่ไม่ต้องกันเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นไว้ล่วงหน้า 
17. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการเกษียณอายุราชการในรอบ ต .ค. จะใช้เพ่ือการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญเท่านั้น แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้โควต้าความชอบ และวงเงินรวมของการเลื่อนและให้ออกค าสั่ง
ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของปีที่เกษียณ 

_______________________________




