
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคล

จัดท ำโดย นำงสำวพัชรำ สิงหอม
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัตกิำร สก.สบค.กอ.รมน.

การประเมินผลการปฏบัิตริาชการและการเลื่อนเงนิเดอืน
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และทีช่่วยราชการ



ขอบเขตเนื้อหำ

1. ค ำอธิบำยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และทีช่่วยราชการ

2. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
3. ปัญหำ/ข้อขัดข้อง
4. ข้อเสนอแนะ



การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ ให้ด าเนินการประเมนิปีละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เป็น
การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถึง 31 มนีาคม ปีถัดไป และ 
รอบที ่2 ระหว่างวนัที ่1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน ปีเดยีวกนั โดยยดึ หลกัเกณฑ์และ
วธีิการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ประจ าปี 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.
และทีช่่วยราชการ

ค ำอธิบำย



วตัถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้บังคบับัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบการพจิารณา
เล่ือนเงนิเดือนข้าราชการประจ า กอ.รมน. และที่ช่วยราชการ 

หลกัการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ต้องมี  
ความชัดเจน โปร่งใส และมีการกลัน่กรองอย่างรอบคอบ ถือปฏิบัติตามประกาศ กอ.รมน.
เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.
ประจ าปี อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้



รอบการประเมิน

ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ
รอบที ่1 :  1 ตุลาคม – 31 มนีาคม
รอบที ่1 : 1 เมษายน – 30 กนัยายน

การประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ ให้ด าเนินการประเมนิปีละ 2 รอบ คือ 
รอบที ่๑ เป็นการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม ถึง 31 มนีาคม ปี
ถัดไป และ รอบที ่2 ระหว่างวนัที ่1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน ปีเดยีวกนั



การเตรียมการ1

การประกาศหลกัเกณฑ์และวธีิการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ 2

การจดัท าดชันีช้ีวดัรายบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ หรือ MOU)3

ตดิตามและให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัตงิาน4

ขั้นตอนการด าเนินการประเมนิผลการปฏบิัติราชการ

การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและให้คะแนน5



ขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

พจิารณาผลคะแนนกบัวงเงนิงบประมาณ6

คณะกรรมการพจิารณาเล่ือนเงนิเดือน นขต.กอ.รมน.7

แจ้งผลการประเมนิ (รายบุคคล)8

การประกาศรายช่ือ9

ออกค าส่ังเล่ือนเงนิเดือนและแจ้งผลการเล่ือนเงนิเดือน10

ขั้นตอนการด าเนินการประเมนิผลการปฏบิัติราชการ



ผลสัมฤทธิ์
ของงาน
70%

• เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
• เป้าหมายตามภารกจิ
• เป้าหมายอ่ืน ๆ 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะหลกั)

30%

• การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
• บริการที่ดี
• การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ

• จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ
• ความเข้าใจองค์กรและระบบ
ราชการ

องค์ประกอบการประเมิน



ก าหนดระดบัผลการประเมินเป็น 5 ระดบั ได้แก่

หน่วยงานก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดบั ดไูด้จากประกาศหลกัเกณฑป์ระจ าปี (ยกเว้น กอ.รมน.ภาค4 สน.)

ระดบัผลการประเมิน คะแนน

ในแตล่ะระดบั

หมายเหตุ

ดีเดน่ หน่วยงานก าหนดชว่งคะแนนของ

แตล่ะระดบัตามความเหมาะสม

ติดประกาศผลคะแนนที่
มีระดบัผลการประเมิน
ดีเดน่และดีมากใหท้ราบ
ทั่วกนั (หน่วยประกาศ)

ดีมาก

ดี

พอใช้ ไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ ๖๐ มผีลต่อการพจิารณา
ขอรบัเครือ่งราชฯ

ตอ้งปรบัปรุง ต ่ากวา่รอ้ยละ ๖๐ มผีลต่อการพจิารณา
ขอรบัเครือ่งราชฯ



ผู้ประเมิน ผู้รับการประเมิน

หวัหนา้ส่วนราชการระดบักรม ขา้ราชการพลเรือนท่ีอยู่ในบงัคบับญัชา

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัส านกั กองหรือ
เทียบเทา่ (เช่น ผอ.ศนูยฝึ์ก ผอ.สพ ผอ.กจ 
เลขานกุารกรม เป็นตน้)

ขา้ราชการพลเรือนท่ีอยู่ในบงัคบับญัชา

หวัหนา้หน่วยงานท่ีผูร้บัการประเมินไป
ช่วยราชการ

ขา้ราชการพลเรือนท่ีไดร้บัมอบหมายให้
ไปช่วยราชการหรือปฏิบตัริาชการในส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืน

ผู้มีหน้าที่ประเมิน



สัดส่วนคะแนนการประเมิน

กรณี สดัสว่นองคป์ระกอบการประเมนิ

ขา้ราชการพลเรอืนทั่วไป 70 : 30 (ผลสมัฤทธ์ิของงาน: 
พฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ)

ขา้ราชการพลเรอืนผูอ้ยูใ่นระหวา่ง
ทดลองปฏิบตัิราชการ

50 : 50 (ผลสมัฤทธ์ิของงาน: 
พฤติกรรมการปฏิบตัิราชการ)



ขั้นตอนการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ



การเตรียมการ (ภายใน 30 ก.ย. / 1 ม.ีค.) กอ่นการประเมนิ

1. ทบทวนงานท่ีผา่นมา  ตอ้งท าอะไรใหส้ าเร็จ และจะวดัความส าเร็จอยา่งไร
 มอบหมายงานใหช้ดัเจน

2. เป้าหมายของงาน  แผนงาน/โครงการ และผลผลิต ตามเอกสาร 
งบประมาณ และงานตามพนัธกิจหลกั
 แนวทางตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ

3. ผอ.ส านกั/กอง/ศูนย/์
หวัหนา้หน่วยงาน ตกลง
ตวัช้ีวดั 

 ฝ่ายแผนงาน/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
บูรณาการเป้าหมายของฝ่ายบริหาร
 จดัท าตวัช้ีวดัระดบัส านกั/กอง/ศูนย/์หน่วยงาน

4. อาจตั้งคณะท างาน  ตั้งคณะท างานเพ่ือการมีส่วนร่วม

ฝ่ายบริหาร



การเตรียมการ (ต่อ)

ก่อนการ
ประเมินผล

ส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ออก 

ประกาศหลกัเกณฑ์และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส านัก/กอง และหน่วยงานในสังกดั ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนบตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล

จัดท าตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายรายบุคคล ส าหรับรอบที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม และ
รอบที่ 2 ภายในเดือนเมษายน

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน น าข้อตกลงผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งระบุ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พร้อมลงนามในแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์
สบค.กอ.รมน.)



ระหว่างการ
ประเมนิ

ผู้รับการประเมินปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลงานตามที่
ได้จดัท าข้อตกลงไว้

ผู้ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน เพ่ือพัฒนา  
ให้สามารถบรรลุตามข้อตกลง

นขต.กอ.รมน. ประเมนิบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน มนีาคม (รอบที ่1) 
และ   กนัยายน (รอบที ่2) ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และให้ผู้ประเมนิ
จดัท าแบบสรุปผลการประเมนิของผู้รับการประเมนิ

แจ้งผลการประเมนิเป็นรายบุคคล/ผู้ประเมนิและผู้รับการประเมนิลง
นามในแบบฟอร์ม

หน่วยงานตดิประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับผลการประเมนิในระดบัดเีด่น
และดมีากให้ทราบโดยทัว่กนั 



การเตรียมการ (ต่อ)

หลงัการประเมนิ ฝ่ายบริหารเก็บส าเนาแบบฟอร์มที่ประเมินเรียบร้อยแล้วไ ว้ที่
หน่วยงาน และจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอ สบค.กอ.รมน. ทั้ง
บัญชีสรุปผลการประเมนิภายในวนัที ่2 เม.ย. / 2 ต.ค. 

เอกสารทีต้่องน าส่ง สบค.กอ.รมน. (ส่งตามระยะเวลาตามหนังสือเวยีนแจ้งให้ทราบ)



คะแนนการประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ (ได้เท่าไร อยู่ในระดบัใด)

คะแนนประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงาน

คะแนนประเมนิพฤตกิรรมการปฏิบตัริาชการ (สมรรถนะ)

จุดเด่น จุดด้อย 

ประเดน็การพฒันาทั้งในส่วนของผลสัมฤทธ์ิและพฤตกิรรมการปฏบิัติราชการ

ส่ิงทีผู้่ประเมนิควรแจ้งแก่ผู้รับการประเมนิ



ระบบการบริหารผลการปฏิบัตริาชการ

ระบบการบรหิาร

ผลการปฏิบตัิ

ราชการ

ติดตาม
(Monitor)

วางแผน
(Plan)

พฒันา
(Develop)

ประเมิน
(Appraise)

ให้รางวัล
(Reward)



1. แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน เกบ็ไว้ทีห่น่วยงาน
2. แบบฟอร์มประเมินเกบ็ไว้ทีห่น่วยงาน ให้จัดส่งต้นฉบับมายงั         

สบค.กอ.รมน.
3. แบบฟอร์มประกาศผู้ทีไ่ด้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและ

ดีมาก เกบ็ไว้ทีห่น่วยงาน
4. แบบฟอร์มการแจ้งผลการประเมินและการเล่ือนเงินเดือนรายบุคคล 

(ส่งให้ผู้รับการประเมินถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) สบค.กอ.รมน.
ด าเนินการจัดท า

สรุปการจดัเกบ็และส่งเอกสาร



1. การให้คะแนนไม่
สอดคล้องกบัค่าดชันีที่
ก าหนด/ผลคะแนนรวมใน
การสรุปผลการประเมนิไม่
สอดคล้องกนั

1. เจ้าหน้าทีห่น่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการ
ประเมนิและให้สอดคล้องกบั
ใบสรุปผลการประเมนิของ 
นขต.กอ.รมน. เพ่ือใช้ในการ
เล่ือนเงนิเดือนในแต่ละรอบ



2. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
ส่วนใหญ่จะท าไปตามหลกัเกณฑ์
ไม่ได้มคีวามเข้าใจในระบบ           
การประเมนิฯ และผู้ประเมนิกบัผู้ถูก
ประเมนิยงัยดึตดิกบั ระบบเดมิ คือ 
เม่ือทราบผลกไ็ปเทยีบกบัขอเดิมว่า 
เคยได้เท่าไร ได้น้อยกว่าเดมิหรือมาก
กว่าเดมิ

2. หน่วยงานควรศึกษาท า
ความเข้าใจหลกัเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวธีิค านวณดชันี
ตวัช้ีวดัต่างๆ ให้ชัดเจน



3. ผลการประเมนิไม่
สอดคล้องกบัผลสัมฤทธ์ิของ
การปฏิบัตงิานตามข้อตกลง 
(MOU)

3. ฝ่ายบริหารควรพจิารณา
ผลการประเมนิตามผลการ
ปฏิบัตงิานจริง วดัผล
ประเมนิเชิงคุณภาพ  

4. การปฏิบัตงิานทีเ่น้นความ
รวดเร็วไม่เน้นคุณภาพงาน 
ยกภาระให้ผู้บังคบับัญชาใน
การแก้ไข

4. ข้าราชการฯ ควรหมัน่
ศึกษา ตรวจสอบความถูก
ต้องอย่างสม า่เสมอ เกบ็ไฟล์
งานทีถู่กต้องล่าสุด



5. หน่วยทีรั่บตวัก าลงัพล
ช่วยราชการต้องเป็นผู้
ประเมนิ และเสนอผลการ
เล่ือนเงนิเดือน

5. หน่วยไม่ปฏิบัตติาม
หลกัเกณฑ์การประเมนิฯ



เพ่ือให้การเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการของ กอ.รมน. เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม จงึให้ นขต.กอ.รมน. พจิารณาเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการใน 
สังกดัโดยด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ ทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้

การเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และทีช่่วยราชการ

• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนเงนิเดือน พ.ศ. 2552
• หนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1008.0/ว 28 ลง

22 ต.ค. 2552
• หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมนิผลการปฏิบตัริาชการ

ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. ประจ าปี 

ค ำอธิบำยกำรเลื่อนเงินเดือน



ตกลงร่วมกนัระหว่าง
ผู้ประเมินกบั

ผู้รับการประเมิน

คะแนนประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ร้อยละ 70

คะแนนประเมิน
พฤติกรรม
ร้อยละ 30

คะแนนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

เท่ากบั 100

การประเมิน

การประเมิน

การพจิารณา
ความดี

ความชอบ

แจ้งผลและ
พฒันาปรับปรุง

องค์ประกอบพฤติกรรม
-สมรรถนะหลกั

-สมรรถนะทางการบริหาร

องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

-ตัวช้ีวดั
-ค่าเป้าหมาย

ก าหนดโดย
ก.พ.

สรุปการประเมนิผลฯ เพ่ือเล่ือนเงินเดือน



ก าหนดระดบัผลการประเมินเป็น 5 ระดบั ได้แก่

ระดบัดีเด่น      คะแนน 9๐.๐๐ – 1๐๐.๐๐ %

ระดบัดีมาก        คะแนน  8๐.๐๐ – 89.99 %

ระดบัดี             คะแนน  7๐.๐๐ – 79.99 %

ระดบัพอใช ้       คะแนน  6๐.๐๐ – 69.99 %

ระดบัตอ้งปรับปรุง คะแนน  ๐ – 59.99 % 

(ไม่ไดเ้ล่ือนเงินเดือน)



• ค านวณวงเงินที่จะเล่ือน ค านวณวงเงิน 3% ของ เงินเดือนข้าราชการภายในหน่วย  (น า
วงเงินที่เหลือของรอบ 1 มี.ค. มาใช้ 1 ก.ย. ไม่ได้)

1 ม.ีค./1 ก.ย. 

• พจิารณาผลคะแนนกับวงเงินงบประมาณ
 แต่ละคนเล่ือนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ ต่อ 1 รอบ 
 ห้ามหารเฉลี่ย  (ทุกคนในหน่วยได้ร้อยละเท่ากันไม่ได้)
 ผลการประเมิน “ต้องปรับปรุง” < ร้อยละ 60 คือ  “ไม่ได้เล่ือนเงินเดือน” มีผล       
ต่อการพจิารณารับเคร่ืองราชฯ

 เล่ือนเงินเดือนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดท่ีก าหนดแต่ละสายงาน

1 เม.ย./1 ต.ค. 

• ประกาศร้อยละ/ออกค าส่ัง/แจ้งผลเล่ือนเงินเดือน
 ประกาศร้อยละ / ส่ังเล่ือนเงินเดือน  ยกเว้น ผู้ท่ีเกษียณอายุ ส่ังเล่ือน 30 ก.ย. /  
ผู้เสียชีวิต (ปฏิบัติงานครบ 4 เดือน) ส่ังเล่ือนให้มีผลวันท่ีเสียชีวิต

 แจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนเฉพาะบุคคล / แจ้งเหตุผลผู้ท่ีไม่ได้เล่ือนเงินเดือน

31 ม.ีค./30 ก.ย. 



แบ่งกลุ่มการค านวณเป็น 3 กลุ่ม



2. มเีวลาปฏิบัตริาชการ
ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

3. มวีนัลา ไม่เกนิ 23 วนั ท าการ

4. ไม่ถูกลงโทษทางวนิัยทีห่นัก
กว่าภาคทณัฑ์หรือถูกลงโทษทาง        
คดอีาญา

คุณสมบัตผู้ิทีไ่ด้เล่ือน

1. มผีลการประเมนิ
การปฏิบัตริาชการตั้งแต่

ระดบัพอใช้ ขึน้ไป

5. ไม่ขาดราชการโดยไม่มี
เหตุอนัควร
6. ไม่ถูกส่ังพกัราชการเกนิ 2
เดือน



ผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงนิเดือน :
ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑  ในมาตรา ๕๗ ข้อ ๓,

ข้อ ๕, ข้อ ๘, ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ และ
มติ ครม. เม่ือวนัที่ 
๑๒ ก.พ. 

การออกค าส่ังเล่ือนเงนิเดือนและแจ้งผลการเล่ือนเงนิเดือน
สรุปว่า
•ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัต้น อ านวยการ
ระดบัสูง,  และ เช่ียวชาญ ให้ รอง  ผอ.รมน.
พจิารณาลงนาม 
• ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัช านาญการ
พเิศษ ให้ เลขาธิการ กอ.รมน. พจิารณาลงนาม
• ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัปฏิบัติการ ช านาญการ 
และต าแหน่งประเภททั่วไประดบัปฏิบัติงาน ช านาญงาน 
และอาวุโส ให้ รอง เลขาธิการ กอ.รมน. (ที่รับผดิชอบ
สายงานก าลงัพล) พจิารณาลงนาม



ส่ังเล่ือนเงินเดือน  ณ 1 เม.ย. / 1 ต.ค.

ผู้ทีเ่กษยีณอายุราชการ ส่ังเล่ือนเงินเดือน  ณ 30 ก.ย.  

ผู้เสียชีวติ (ปฏบิัติงานครบ 4 เดือน)       
ส่ังเล่ือนโดยให้มผีลวนัทีเ่สียชีวติ. 

การออกค าส่ังเล่ือนเงนิเดือน



แจ้งผลการเล่ือนเงินเดือนเฉพาะบุคคล 
(ร้อยละ  ฐานในการค านวณ  จ านวนเงินทีไ่ด้  และเงินเดือน
ทีไ่ด้)

แจ้งเหตุผลผู้ทีไ่ม่ได้เล่ือนเงินเดือน 

การแจ้งผลการเล่ือนเงนิเดือน



1. มกีารจดัท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในสังกดั กอ.รมน.
ด าเนินการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของข้าราชการในสังกดัให้
เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 



2. หัวหน้าหน่วยงานในสังกดั กอ.รมน. ด าเนินการประเมนิผลการ
ปฏิบัตงิานของข้าราชการในสังกดั และด าเนินการจดัท าข้อมูลในแบบ
ประเมนิผลการปฏิบัตงิานวเิคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลโดยมข้ีอมูล
เบ้ืองต้นของข้าราชการคือ ช่ือ-นามสกลุ   เลขบัตรประจ าตวัประชาชน
เลขทีต่ าแหน่ง ช่ือต าแหน่งอตัราเงนิเดือน และบริหารวงเงินทีไ่ด้รับการ
จดัสรร ต้องไม่เกนิยอดเงนิทีไ่ด้รับ การจดัสรรแล้วส่งให้ ส่วนสิทธิและ
สวสัดกิารส านักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด



3. ด าเนินการตรวจสอบแบบประเมนิผลการปฏบิัตริาชการตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของข้อมูลในแบบประเมนิผลการปฏิบตังิานวเิคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลโดยมี

ข้อมูลเบ้ืองต้นของข้าราชการคือ ช่ือ-นามสกลุ เลขบัตรประจ าตวัประชาชน เลขที่

ต าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง อตัราเงนิเดือน และผลการบริหารวงเงนิไม่ให้เกนิวงเงนิ ทีห่น่วย

ได้รับจดัสรรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาบ าเหน็จประจ าปี ของ กอ.รมน.



4. จัดท าบัญชีสรุปข้อมูลการเสนอขอพจิารณาเล่ือนเงินเดือนเป็นภาพรวม
ของ กอ.รมน. เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาบ าเหน็จประจ าปี ของ 
กอ.รมน. (เอกสารลบัห้ามเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีม่ิใช่คณะกรรมการ)



5. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปผลการพจิารณาของ
คณะกรรมการพจิารณาบ าเหน็จประจ าปี ของ กอ.รมน. เพ่ือน าผลการ
พจิารณาการเล่ือนเงินเดือนดังกล่าว เสนอ เลขาธิการ กอ.รมน. พจิารณา
อนุมัติ



6. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และจัดท าบัญชีรายละเอยีด
การพจิารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนทีช่่วยราชการ             
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแยกตามหน่วยงาน 
พร้อมทั้งจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยต้นสังกดัออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือน



7. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมกบัจัดท าหนังสือ
เสนอค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และประกาศอตัราร้อยละ
ของฐานในการค านวณทีไ่ด้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเล่ือนเงินเดือน 
โดยเสนอผู้มีอ านาจ ลงนาม



7.1 ผู้มีอ านาจ ลงนาม
• ต าแหน่งประเภทบริหารระดบัต้น อ านวยการระดบัสูง,  และ เช่ียวชาญ ให้
รอง  ผอ.รมน. พจิารณาลงนาม 
• ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัช านาญการพเิศษ ให้ เลขาธิการ กอ.รมน.
พจิารณา  ลงนาม
• ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัปฏิบตักิาร ช านาญการ และต าแหน่งประเภท
ทัว่ไประดบัปฏิบัตงิาน ช านาญงาน และอาวุโส ให้ รอง เลขาธิการ กอ.รมน.
(ทีรั่บผดิชอบสายงานก าลงัพล) พจิารณาลงนาม



8. ด าเนินการจัดท าส าเนาค าส่ังเงินเดือนข้าราชการในสังกดั กอ.รมน.
แยกตามหน่วยต่าง ๆ พร้อมทั้ง ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยทราบ
9. ด าเนินการจัดท าแบบแจ้งผลการพจิารณาเงินเดือนรายบุคคล เพ่ือแจ้ง
ผลการพจิารณาเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกดั กอ.รมน. ทราบ



10. ด าเนินการรวมเร่ือง และจัดเกบ็ค าส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ        
กอ.รมน. และเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละรอบไว้ใน
แฟ้มเกบ็ เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบและใช้เป็นฐานข้อมูล       
ในการด าเนินการเกีย่วกบัการเล่ือนข้ันเงินเดือนในรอบต่อไป



1. ข้าราชการส่วนมาก คดิว่า 
จะได้รับการเล่ือนเงนิเดือน 
= 3% ของเงนิเดือน
ตนเอง

2. อตัราร้อยละทีไ่ด้เล่ือน  
กบั คะแนน ไม่สัมพนัธ์กนั



3. บางส านัก เล่ือนเงนิเดือน
เกนิวงเงนิทีม่อียู่

4. ข้าราชการพลเรือนทีช่่วย
ราชการ ในสายงาน กอ.รมน.
น าแบบประเมนิส่งให้
หน่วยงานต้นสังกดัโดยตรง
โดยไม่ผ่าน  สบค.กอ.รมน.



5.  แบบสรุปฯ ที่ นขต.กอ.รมน.
ส่งมายงัค านวณผดิพลาด ต้อง
ส่งกลบัไปแก้ไข 

6. ใช้เวลาพอสมควร
ก่อนที่จะได้ข้อมูลครบ
ถูกต้อง ทั้งหมด



7. นขต.กอ.รมน. ส่งข้อมูลให้ 
สบค.กอ.รมน. ล่าช้า

8. บาง นขต.กอ.รมน.ประเมนิฯ 
ก่อนสองอาทิตย์สุดท้ายของรอบ
การประเมนิ ท าให้ การวดัผล  
การประเมนิ ไม่ชัดเจนถูกต้อง



ข้อเสนอแนะ

หน้าทีต้่องพงึปฏิบัติทุกๆวงรอบ
• ค านึงถึง สิทธิประโยชน์ ของข้าราชการส่วนรวมทีจ่ะได้รับก่อนเล่ือนเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และช่วยราชการ รวมทั้ง ประสาน นขต.กอ.รมน.
• ออกวทิยุย า้เตือนให้ส่งสรุปผลการประเมนิข้าราชการฯ ประมาณ ก.พ./ส.ค. /เข้าร่วม

ไลน์กลุ่มเจ้าหน้าทีท่ีท่ าบ าเหน็จของ นขต.กอ.รมน. (มอียู่แล้วสอบถามจากเจ้าหน้าที ่ 
คนเดมิ)

• เจ้าหน้าที ่สบค.กอ.รมน. สามารถตรวจสอบความถูกต้อง, ให้ค าแนะน าและ
ประสานงานกบัเจ้าหน้าที ่นขต.กอ.รมน. เพ่ือลดระยะเวลาการแก้ไขเม่ือหน่วยส่ง
มาแล้ว 



ข้อเสนอแนะ

หน้าทีต้่องพงึปฏิบัติทุกๆวงรอบ
• ตรวจสอบอตัราร้อยละทีใ่ช้ในการค านวณ เพ่ือเล่ือนเงนิเดือน ของข้าราชการพลเรือน

ทุกคน เพ่ือไม่ให้เกนิวงเงนิทีห่น่วยมอียู่ /เลขบัตรประชาชน/เลขทีต่ าแหน่ง/ค าน าหน้า/
ฐานในการค านวณของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน. และ ทีช่่วยราชการ

• หากมเีงนิเหลือจากกรณีเช่น ตดิตามคู่สมรส/มวีาระบรรจุไม่ครบ ๔ เดือน ให้ประธาน
คณะกรรมการพจิารณาเล่ือนเงนิเดือนบริหารวงเงนิเสียก่อน

• จดัเตรียมเอกสารประชุมคณะกรรมกรรมพจิารณาบ าเหน็จให้ครบส าหรับ
คณะกรรมการทุกท่านเผ่ือเพิม่พเิศษกรณฉุีกเฉิน / จดัประชุมโดยท าเร่ืองขอห้องประชุม
อาหารว่าง ฯลฯ



ข้อเสนอแนะ

หน้าทีต้่องพงึปฏิบัติทุกๆวงรอบ
• ออกค าส่ัง กอ.รมน. เร่ือง เล่ือนเงนิเดือนของข้าราชการพลเรือนประจ า กอ.รมน.
(ออกค าส่ังทุกระดบัช้ันทุกประเภททีม่ข้ีาราชการพลเรือนใน กอ.รมน.) ตวัเลขจุดทศนิยม
ต้องถูกต้อง แม่นย า 

• ออกประกาศ กอ.รมน. เร่ือง อตัราร้อยละของฐานในการค านวณทีไ่ด้ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณเพ่ือเล่ือนเงนิเดือนข้าราชการพลเรือน (ทุกระดบัช้ันทุกประเภททีม่ข้ีาราชการ     
พลเรือนใน กอ.รมน.) 

• แจ้งผลการเล่ือนเงนิเดือนให้ทราบเป็นรายบุคคล (ตรวจสอบความถูกต้องหลายๆรอบ)

• แจ้งผลการเล่ือนเงนิเดือนให้หน่วยต่าง ๆ ใน กอ.รมน. รับทราบ 



ข้อเสนอแนะ
หน้าทีต้่องพงึปฏิบัติทุกๆวงรอบ
• แจ้งผลการเล่ือนเงนิเดือนให้หน่วยงานต้นสังกดัของข้าราชการช่วยราชการ  เพ่ือน าไป  

ออกค าส่ังเล่ือนเงนิเดือน 

• ค้นหา และสอบถามทีอ่ยู่ของข้าราชการทีช่่วยราชการ เพ่ือจดัส่งทางไปรษณีย์ (สามารถ
ประสานได้กบัเจ้าหน้าทีท่ีม่ ีชรก. สังกดัอยู่) จะต้องส่งไปยงัผู้ทีม่อี านาจออกค าส่ังเท่านั้น

• แก้ไขค าส่ังเล่ือนเงนิเดือน กรณีข้าราชการพลเรือนอตัราประจ า กอ.รมน. เล่ือนระดบัที่
สูงขึน้/ปรับวุฒิ/พ.ส.ร. /โควตายาเสพย์ตดิ จะต้องตรวจสอบข้อมูลจากค าส่ังเดมิให้ถูกต้อง
แม่นย า บางกรณีอาจย้อนไปหลายๆปี ต้องตรวจสอบตวัเลขให้ถูกต้องก่อนการแก้ไขค าส่ัง
ดงักล่าว 



หากมปัีญหาหรือข้อสงสัย สามารถ
สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่ส่วนงาน
สิทธิและสวสัดิการ ส านักบริหารงาน
บุคคล กอ.รมน. หมายเลขโทรศัพท์          
๐ ๒๒๔๑ ๔๐๗๔ หมายเลขภายใน 
๘๓๔๗๐ 

ในเวลาราชการ
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