
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี 
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.

รมน. 

จัดท าโดย 
นางสาวพัชรา  สิงหอม 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิผลการปฏบิติัราชการ
ของข้าราชการประจ า กอ.รมน. ทุกๆป ีปลีะ ๑ คร้ัง
 โดยท าหนงัสืออนมุติัและประกาศ จาก ลธ .

2

3 นขต.สบค.กอ.รมน. ส่งสรุปบ าเหนจ็ข้าราชการพลเรือน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4 สก.สบค.กอ.รมน. รวบรวมข้อมลูของ นขต.กอ.รมน. และส่วนภมูภิาค 
และด าเนนิการตรวจสอบใหถู้กต้อง

5 จัดท าบญัชีสรุปข้อมูลการเสนอขอพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเปน็ภาพรวมของ กอ.รมน.
6 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม/การพิจารณา
7 ด าเนนิการจัดท าหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาบ าเหนจ็ประจ าป ีของ กอ .รมน. โดยท าหนงัสือ

ถึงประธานกรรมการ (ลธ.) เพื่อก าหนดวันประชุม
8 ท าหนงัสือ เชิญประธาน/คณะกรรมการฯ เมือ่ประธานก าหนดวันประชุม
9 ท าหนงัสือขอร่วมร่วมมอืหนว่ยต่างๆที่ใช่ในการประชุม เช่น สกบ. 

ขอใช้หอ้งประชุม/อาหารว่าง/เจ้าหนา้ที่ควบคุมเคร่ืองเสียง
10 จัดประชุมฯ
11 ด าเนนิการตรวจสอบความถูกต้อง และท าสรุปผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการฯ ต่อประธานเพื่อพิจารณาอนมุติัผลฯ
12 จัดท าบญัชีรายละเอยีดการพิจารณาฯ ของข้าราชการพลเรือน

จัดท าหนงัสือแจ้งใหห้นว่ยงานในสังกดั กอ.รมน. ด าเนนิการประเมนิผลการปฏบิติังานของข้าราชการในสังกดัให้

เปน็ไปตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและก าหนดการส่งสรุปผลการประเมนิฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

รอบครึ่งปแีรก รอบครึ่งปหีลงั

Timeline การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเลือ่นเงินเดอืนขา้ราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.
รอบการท าบ าเหน็จพลเรือน

ล าดบั ขัน้ตอน

อ้างถึง  แนวทางการประเมนิผลการปฏบิติัราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการประจ า กอ.รมน.



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รอบครึ่งปแีรก รอบครึ่งปหีลงั

รอบการท าบ าเหน็จพลเรือน
ล าดบั ขัน้ตอน

ที่ช่วยราชการพร้อมทั้งจัดท าหนงัสือแจ้งใหห้นว่ยต้นสังกดั
ออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือน 

13 จัดท าหนงัสือเสนอค าส่ังเล่ือนเงินเดือน และ ประกาศอตัราร้อยละในการเล่ือนเงินเดือนพร้อมกนั
ต าแหนง่ประเภทบริหารระดับต้น ให ้รอง ผอ .รมน. พิจารณาลงนาม 
ต าแหนง่ประเภทอ านวยการระดับสูง ให ้รอง ผอ .รมน. พิจารณาลงนาม 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับเชีย่วชาญ ให ้รอง ผอ .รมน. พิจารณาลงนาม 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ให ้เลขาธิการ กอ .รมน. 
พิจารณาลงนาม 
ต าแหนง่ประเภทวิชาการระดับปฏบิติัการ ช านาญการ และต าแหนง่
ประเภททั่วไประดับปฏบิติังาน ช านาญงาน และอาวุโส ให ้
 รอง เลขาธิการ กอ.รมน. (ที่รับผิดชอบสายงานก าลังพล) พิจารณาลงนาม

14 ท าหนงัสือ ถึง นขต.สบค.กอ.รมน. ทราบ พร้อมทั้งแนบส าเนาค าส่ังและประกาศฯ
*ส าเนาค าส่ังเล่ือนเงินเดือนใหเ้ฉพาะหนว่ยนัน้ๆ 

15 ด าเนนิการจัดท าแบบแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือนรายบคุคล 
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือนใหข้้าราชการในสังกดั กอ.รมน. ทราบ 

16 ด าเนนิการรวมเร่ือง และจัดเกบ็ค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ กอ .รมน. 
และเอกสารที่เกีย่วข้องกบัการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบไว้ในแฟ้มเกบ็
เพื่อใช้เปน็หลักฐานในการตรวจสอบ เกีย่วกบัการเล่ือนขัน้เงินเดือนในรอบต่อไป 



หมายเหตุ
หนังสอืทีเ่ก่ียวขอ้ง

หนงัสือ สบค.กอ.รมน.  

ที่ ๕๑๐๑/๓๕๑๐ ลง ๒๖ ต.ค. ๖๑

หนงัสือ สบค.กอ.รมน.  
ที่ ๕๑๐๑/๓๕๑๐ ลง ๒๖ ต.ค. ๖๑

 กฎ ก.พ.วา่ดว้ยการ
เลือ่นเงนิเดอืน พ.ศ.

๒๕๕๒/หนังสอื
ส านักงาน ก.พ. ดว่น
ทีส่ดุ ที ่นร 1008.1/ว 
28 ลง 22 ต.ค. 52/กฎ 

ก.ค.ศ. การเลือ่น
เงนิเดอืนของ

ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
 พ.ศ. 2561/กฎ ก.ค.ศ.

 วา่ดว้ยการให ้
ขา้ราชการครแูละ

บคุลากรทางการศกึษา
 ไดรั้บเงนิเดอืนสงูกวา่
หรอืต า่กวา่ขัน้ต า่ หรอื
สงูกวา่ขัน้สงูของอนัดับ
 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555

Timeline การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเลือ่นเงินเดอืนขา้ราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.



หมายเหตุ
หนังสอืทีเ่ก่ียวขอ้ง

 กฎ ก.พ.วา่ดว้ยการ
เลือ่นเงนิเดอืน พ.ศ.

๒๕๕๒/หนังสอื
ส านักงาน ก.พ. ดว่น
ทีส่ดุ ที ่นร 1008.1/ว 
28 ลง 22 ต.ค. 52/กฎ 

ก.ค.ศ. การเลือ่น
เงนิเดอืนของ

ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
 พ.ศ. 2561/กฎ ก.ค.ศ.

 วา่ดว้ยการให ้
ขา้ราชการครแูละ

บคุลากรทางการศกึษา
 ไดรั้บเงนิเดอืนสงูกวา่
หรอืต า่กวา่ขัน้ต า่ หรอื
สงูกวา่ขัน้สงูของอนัดับ
 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2555



ขั้นตอนการด าเนนิการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

  

 

   

 

             

สบค.กอ.รมน. ประกาศ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

นขต.กอ.รมน. 
จัดท า MOU 

 

ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแล
การปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตาม MOU 

 

ผู้บังคับบัญชาประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม  

 

ส บ ค .ก อ .ร ม น . ต ร ว จ ส อ บ
ความถูกต้องและน าผลการเลื่อน
เงิ น เดื อ น  เส น อ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาบ าเหน็จของ กอ.รมน. 

๒ 

แจ้งสรุปผลการประเมิน
แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ที่ เ ลื่ อ น
เงินเดือนให้ สบค.กอ.รมน. 

 

เสนอฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบ าเหน็จ
ของ นขต.กอ.รมน. 

 

เจ้าหน้าที่บ าเหน็จของ 
นขต.กอ.รมน. พิจารณา
ผลคะแนนกับวงเงินที่ใช้
เลื่อนเงินเดือนของหน่วย 

 

สบค.กอ.รมน. ประกาศอัตรา
ร้อยละในการเลื่อนเงินเดือนทุก
ระดับ 

สบค.กอ.รมน. ออกค าสั่งเลื่อน
เงินเดือนและแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือนให้หน่วยและรายบุคคล 

๑ ๒ 

๕ 

๙ 

๖ ๗ 

๘ 

๔ 

๓ 

๑๐ 

หมายเหตุ  : ตัวหนังสือสีแดงคืองานที่ต้องท า 



 
 
 
 

              การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเล่ือนเงินเดือน ของราชการประจ า กอ.รมน.               
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการเล่ือนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการ
ด าเนินการตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนดรายละเอียดตาม รายละเอียดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๒/ ว ๒๐ ลง ๓ ก.ย.๕๒ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลง ๒๒ ต.ค.๕๒ 
 ๒. กอ.รมน. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดในข้อ ๑ ดังนี้ 
  ๒.๑ ออกแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการประจ า 
กอ.รมน. รายละเอียดตามหนังสือ สบค.กอ.รมน. ที่ ๕๑๐๑/๓๕๑๐ลง ๒๖ ต.ค. ๖๑ (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
  ๒.๒ ลธ.รมน. ได้กรุณาอนุมัติแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการประจ า กอ.รมน. แล้ว สรุป สาระส าคัญได้ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ก าหนดองค์ประกอบที่ใช้ในประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในสัดส่วนร้อยละ ๗๐ : ๓๐  
    ๒.๒.๒ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินซึ่งจะต้องออกหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประจ าปีทุก ๆ ปี (ตามเอกสารหมายเลข ๒) 
     ผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้ประเมินจากปริมาณและคุณภาพผลงาน โดยพิจารณา
จากความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
ตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการและค่าเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมิน   
     พฤติกรรมการปฏิบัติราชการและสมรรถนะ ให้ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานที่ก.พ. 
ก าหนด ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
     ทั้งนี้ ในการประเมินสมรรถนะ ให้ใช้มาตรวัดแบบ Bar scale ในการประเมิน 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยใช้มาตรเทียบหรือเกณฑ์อ้างอิงจากรายการพฤติกรรมบ่งช้ี
ในแต่ละระดับของสมรรถนะที่ก าหนด ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
    ๒.๒.๓ก าหนดระดับผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนประจ า ประจ า กอ.รมน.กอ.รมน.  
 



      ระดับดีเด่น       คะแนน  ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐% 
      ระดับดีมาก         คะแนน   ๘๐.๐๐ –   ๘๙.๙๙ % 
      ระดับดี              คะแนน   ๗๐.๐๐ –   ๗๙.๙๙ % 
      ระดับพอใช้         คะแนน   ๖๐.๐๐ –   ๖๙.๙๙ % 
 ระดับต้องปรับปรุง  คะแนน   ๐ –  ๕๙.๙๙%(ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน) 
 
 

๒.๒.๔ก าหนด... 
 

- ๒ - 
 
   ๒.๒.๔ก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน ๓ แบบ 
ได้แก่ แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และแบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
   ๒.๒.๕ก าหนดแนวทางการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา (ผอ.ส านัก/ผอ.ศูนย์/ผอ.กอง/ 
หัวหน้ากลุ่มฯ) เพื่อด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจ า กอ.รมน. 
 ๓. ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน กอ.รมน. ได้จัดสรรวงเงินร้อยละ ๓ ของเงินเดือนที่จ่าย
ให้ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน (ส าหรับการเล่ือนเงินเดือนในรอบการประเมินที่ ๒) โดยได้จัดสรรให้
แต่ละส านักเป็นผู้พิจารณาร้อยละการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด ตามกรอบวงเงินที่จัดสรร 
และ สบค.กอ.รมน. รวบรวมเสนอผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก าหนด 
  อนึ่ง เนื่องจากหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนดได้ยึดกรอบเงินงบประมาณที่ใช้เล่ือน
เงินเดือนในอัตราร้อยละ ๓ จึงมีข้อจ ากัดในการพิจารณา ส่งผลให้อัตราร้อยละการได้เล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการในแต่ละส านัก มีความแตกต่างกันได้ แต่หากพิจารณาภายในส านัก ผู้ที่มีผลการประเมินในระดับ
ดีเด่น ย่อมต้องได้รับการเล่ือนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่สูงที่สุด รองลงมา คือ ระดับดีมาก ระดับดี และ
ระดับพอใช้ 
 
 

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

หมายเหตุ 
- รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบศึกษาได้จาก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสารสก.สบค.กอ.รมน. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการจัดท าบ าเหน็จข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. 

   ๑. มีการจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด กอ.รมน. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด (ตามเอกสารหมายเลข ๓) 
   ๒. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กอ.รมน. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 
และด าเนินการจัดท าข้อมูลในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลโดยมีข้อมูลเบื้องต้นของ
ข้าราชการคือ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ีต าแหน่ง ช่ือต าแหน่งอัตราเงินเดือน และบริหาร
วงเงินท่ีได้รับการจัดสรร ต้องไม่เกินยอดเงินท่ีได้รับการจัดสรรแล้วส่งให้ ส่วนสิทธิและสวัสดิการ ส านัก
บริหารงานบุคคล กอ.รมน. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด(ตามเอกสารหมายเลข ๔) 
   ๓.ด าเนินการตรวจสอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลโดยมีข้อมูลเบ้ืองต้นของข้าราชการคือ ช่ือ-นามสกุล
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ีต าแหน่งช่ือต าแหน่งอัตราเงินเดือน และผลการบริหารวงเงินไม่ให้เกินวงเงินท่ี
หน่วยได้รับจัดสรรปัญหาอุปสรรคท่ีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กอ.รมน. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
บ าเหน็จประจ าปี ของ กอ.รมน. 
   ๔. จัดท าบัญชีสรุปข้อมูลการเสนอขอพิจารณาเล่ือนเงินเดือนเป็นภาพรวมของ กอ.รมน. เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ของ กอ.รมน. (เอกสารลับห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีมิไช่
คณะกรรมการ) 

เรียบเรียงโดย นางสาวพัชรา  สิงหอม 
                             ก.ย. ๖๓ 



   ๕. ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี ของ กอ.รมน. โดย
การประสานไปยังท่านประธานกรรมการเพื่อขอวันประชุมและจัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการทุก
ท่านเพื่อเข้าประชุมตามวันเวลาสถานท่ีท่ีก าหนด รวมท้ังจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามเอกสารหมายเลข ๕) 
   ๖. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จ
ประจ าปี ของ กอ.รมน. เพื่อน าผลการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว เสนอ เลขาธิการ กอ.รมน. พิจารณา
อนุมัติ (ตามเอกสารหมายเลข ๖) 
   ๗. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดท าบัญชีรายละเอียดการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนท่ีช่วยราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแยกตาม
หน่วยงาน พร้อมท้ังจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือน (ตามเอกสารหมายเลข ๗) 
   ๘. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมกับจัดท าหนังสือเสนอค าสั่งเลื่อนเงินเดือนค าสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนและประกาศประกาศอัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่ออัตราร้อยละของฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพื่อ
เลื่อนเงินเดือนเลื่อนเงินเดือนโดยเสนอผู้มีอ านาจลงนาม ดังนี้ 
    ๘.๑ ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ รอง ผอ.รมน. พิจารณาลงนาม(ตามเอกสารหมายเลข ๘) 
   ๘.๒ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ให้ รอง ผอ.รมน. พิจารณาลงนาม(ตามเอกสารหมายเลข ๘) 
   ๘.๓ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ ให้ รอง ผอ.รมน. พิจารณาลงนาม(ตามเอกสาร
หมายเลข ๘) 
  ๘.๔ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ ให้ เลขาธิการ กอ.รมน. พิจารณาลงนาม
(ตามเอกสารหมายเลข ๙) 
  ๘.๕ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ช านาญการ และต าแหน่งประเภทท่ัวไประดับ
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้ รอง เลขาธิการ กอ.รมน. (ท่ีรับผิดชอบสายงานก าลังพล) พิจารณาลงนาม(ตามเอกสาร
หมายเลข ๑๐) 
 ๙. ด าเนินการจัดท าส าเนาค าส่ังเงินเดือนข้าราชการในสังกัด กอ.รมน. แยกตามหน่วยต่าง ๆ พร้อมท้ังท า
หนังสือแจ้งให้หน่วยทราบ(ตามเอกสารหมายเลข ๑๑) 

๑๐. ด าเนินการ... 
 
 
  ๑๐. ด าเนินการจัดท าแบบแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือนรายบุคคล เพื่อแจ้งผลการพิจารณาเงินเดือน
ให้ข้าราชการในสังกัด กอ.รมน. ทราบ(ตามเอกสารหมายเลข ๑๒) 
  ๑๑. ด าเนินการรวมเรื่อง และจัดเก็บค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ กอ.รมน. และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบไว้ในแฟ้มเก็บ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบต่อไป  

 
 

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



 หมายเหตุ 
- รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารประกอบศึกษาได้จาก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสารสก.สบค.กอ.รมน. 
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวพัชรา  สิงหอม 
                       ก.ย. ๖๓ 



ปัญหาของการเลื่อนเงนิเดือน 
 
   1. ข้าราชการส่วนมาก คิดว่า จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน = 3% ของเงินเดือนตนเอง  เช่น  เงินเดือน 
33,670 บาท ต้องได้รับอย่างน้อย 33,670 x 3% = 1010.-บาท  
(ผิดจากระเบียบ ก.พ.)  

 2. อัตราร้อยละที่ได้เลื่อน  กับ คะแนน ไม่สัมพันธ์กัน  เช่น  ผู้ประเมินให้คะแนน 
     99 คะแนน  ระดับดีเด่น     ร้อยละท่ีได้เลื่อน   2.00 
     85 คะแนน  ระดับดีมาก    ร้อยละที่ได้เลื่อน   2.50 
(เป็นปัญหาที่เคยเกิดข้ึน  ปัจจุบันยังคงมีบางหน่วย)  

 3.  นขต.กอ.รมน. เลื่อนเงินเดือนเกินวงเงินที่มีอยู่  เช่น 
      ส านัก ก.  มีวงเงินที่สามารถเลื่อนได ้  1,002.50  บาท 
      ใช้เงินเลื่อนให้กับข้าราชการในส านัก   1,010 บาท  ส่งผลให้วงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนไม่เพียงพอ 

 4.  ข้าราชการพลเรือนที่ช่วยราชการ ในสายงาน กอ.รมน.  น าแบบประเมินส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
โดยตรง  โดยไม่ผ่าน  สบค.กอ.รมน. ท าให้ไม่ทราบว่าคะแนนที่ได้รับ ตรงกับแบบสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการหรือไม ่ควรให้ผ่าน สบค.กอ.รมน.  เพ่ือตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลให้ 

 5.  ในแต่ละรอบการประเมิน ไม่ได้ท า MOU ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ไว้ 
 ๖.  การค านวณการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ยังคิดค านวณไม่ถูกต้องและ
ไม่ตรงตามระเบียบ ก.พ. (ต้องตรวจสอบโดยเฉพาะข้าราชการพลเรือนที่มาช่วยราชการเพราะจะต้องน าส่งผล
การประเมินไปยังต้นสังกัด) 
 ๗.  เนื่องจากเจ้าหน้าที่บ าเหน็จของบาง นขต.กอ.รมน. ท าให้ยังไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการคิดค านวณการเลื่อนเงินเดือน ท าให้บางหน่วยส่งผลสรุปมายัง สบค.กอ.รมน. แต่ต้องส่งกลับไป
แก้ไข จึงเป็นเหตุให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนล่าช้า  
 
การประสานการปฏิบัติ 
- ติดต่อประสานกับ นขต.กอ.รมน. (เบอร์โทรของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง)  
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