
กรอบแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบติัราชการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, 
  (ณ  1  เมษายน  2561) 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

1. ให้หน่วยงานทุกแห่งจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน/ 
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มงาน / ฝ่าย / งานในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี  หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน กับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงพยาบาลชุมชน  หรือหัวหน้า
สถานีอนามัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดสถานีอนามัย หรือสาธารณสุขอ าเภอกับผู้ใต้บังคับบัญชาในส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ  และให้มีการประชุมก าหนดตัวช้ีวัดร่วมกันท่ีจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว
ให้มีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และก าหนดเวลาท่ีชัดเจนให้ข้าราชการสามารถทักท้วง  หรือ
คัดค้านตัวชี้วัดได้  หากไม่ทักท้วงตามเวลาท่ีก าหนดถือว่ายอมรับตัวชี้วัดนั้น  หากมีข้าราชการไม่ลงนามรับทราบ
ตัวชี้วัดซึ่งเป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  ให้ผู้ประเมินเก็บหลักฐานท่ีแสดงว่าได้แจ้งตัวชี้วัดนั้นให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ดังกล่าวทราบแล้ว  เพื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินเมื่อส้ินรอบการประเมิน   

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ  ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ร้อยละ 70 และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  หรือสมรรถนะ ร้อยละ 30  (ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมปฏิบัติราชการโดยสัดส่วนคะแนน
แต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ  50) และจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลตามแบบ ป.1 และแบบ 
ป.2    

3.  ด าเนินการจัดท าแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (รอบการประเมินครั้งท่ี  1) 
ให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินถูกต้อง  ครบถ้วน  หากมีข้าราชการไม่ยินยอมลงลายมือช่ือ
รับทราบผลการประเมินให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1 หากข้าราชการผู้นั้นอยู่ระหว่างลาอบรม  ลาป่วย  ลากิจ  ลาคลอดบุตร  หรือลาพักผ่อน  ให้
หน่วยงานแจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 
     3.2 หากมีข้าราชการผู้นั้นไม่ยอมรับผลการประเมิน  แต่ผู้ประเมินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว  ผู้ประเมินสามารถขอให้บุคคลใดท่ีอยู่ในเหตุการณ์
ลงช่ือเป็นพยานในการแจ้งผลการประเมินนั้นได้  และให้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันทราบด้วย  
อีกท้ัง ให้หาสาเหตุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่ง
อาจเกิดจากตัวบุคคล  รายละเอียดตัวชี้วัด กระบวนการและวิธีการประเมินอาจไม่เป็นธรรมก็ได้  เพื่อจะได้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินในรอบถัดไป  

 4.  ด้านบริหารจัดการ  ให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองฯ  ของหน่วยงานเพื่อพิจารณาผล 
การประเมิน  และบริหารวงเงินอย่างโปร่งใส เหมาะสมและเป็นธรรม  และการประเมินผล  และการบริหาร
วงเงินต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ 
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การเลื่อนเงินเดือน 
 ข้าราชการ 

1. การเล่ือนเงินเดือนให้เล่ือนปีละ  2  ครั้ง 
ครั้งท่ี  1  เป็นการเล่ือนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) 



โดยให้เล่ือนในวันท่ี 1 เมษายน  ของปีท่ีได้เล่ือน 
      ครั้งท่ี  2  เป็นการเล่ือนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง   (1 เมษายน  ถึง  30 
กันยายน)   โดยให้เล่ือนในวันท่ี  1  ตุลาคมของปีถัดไป 
 2.   วงเงินใช้ในการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ  ของข้าราชการ ไม่เกินร้อยละ 2.95 ของฐาน
เงินเดือนรวม  ณ  วันท่ี  1  มีนาคม 2561  

3. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เล่ือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ  6  ของฐาน 
ในการค านวณ  และไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามท่ี ก.พ.ก าหนด  และใช้วิธีหารเฉล่ียเพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับ
การเล่ือนเงินเดือนในอัตราร้อยละท่ีเท่ากันไม่ได้ 

     3.1 การค านวณจ านวนเงินส าหรับเล่ือนเงินเดือน  ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท 
     3.2 ส าหรับข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูง ของระดับต าแหน่ง  ให้ได้รับ 

เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนท่ีสุดท่ี นร 
0505/ว347 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559  

3.3 ให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง 
ช่วงประเมินคะแนนแต่ละระดับและร้อยละของฐานการค านวณ  เพื่อเล่ือนเงินเดือนให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนนประเมิน ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 90 - 100 3.00-6.00 
ดีมาก 80 – 89.99 2.50-2.99 

ดี  70 – 79.99 2.00-2.49 
พอใช้ 60 – 69.99 1.50-1.99 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เล่ือน 
 

    3. ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติ 
ราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้  หรือร้อยละ  60 ขึ้นไป 

   4. ข้าราชการท่ีบรรจุเข้ารับราชการท้ังกรณีบรรจุใหม่และบรรจุกลับ  ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับการ 
พิจารณาเล่ือนเงินเดือนในวันท่ี  1  เมษายน  หรือวันท่ี  1  ตุลาคม  จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน
วันท่ี 1 ธันวาคม  หรือวันท่ี  1 มิถุนายน  แล้วแต่กรณี 
 

-3- 
   5. ข้าราชการท่ีถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันท่ี  1  เมษายน  หรือวันท่ี  1  ตุลาคม  ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนวันท่ีถึงแก่ความตาย  เช่น ในรอบการ
เล่ือนเงินเดือนวันท่ี  1  เมษายน 2561  ได้ถึงแก่ความตายในวันท่ี  31  มกราคม 2561 นับเวลาปฏิบัติราชการ
ต้ังแต่  1  ตุลาคม  2561  ถึงวันท่ี  31  มกราคม  2561  ครบ  4  เดือนพอดี กรณีนี้จะได้รับการเล่ือนเงินเดือน
ในวันท่ี  31  มกราคม  2561 (วันท่ีถึงแก่ความตาย)          
 6. ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือ
ต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน การท่ีข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรม (ราชการส่งไป) 
ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไปราชการและข้าราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

7.  ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจส่ังเล่ือน 



เงินเดือน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  (หากหน่วยงานใดจะก าหนดหลักเกณฑ์การ
ลา  และการมาท างานสาย  เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติก็ขอให้เริ่มด าเนินการต้ังแต่รอบการประ เมิน  
โดยจะต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

8.  ข้าราชการผู้ซึ่งจะได้รับการเล่ือนเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือน 
เงินเดือน พ.ศ. 2552 ในครึ่งปีท่ีแล้วมา  กล่าวคือ 

1. ไม่ถูกส่ังพักราชการเกิน  2  เดือน 
2. ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
3. ลาไม่เกิน 23 วันท าการ โดยไม่รวมลาอุปสมบท/ลาคลอดบุตร/ป่วยจ าเป็น/ป่วยประสบ 

อันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองค์การระหว่างประเทศ 
 

กลุ่มข้าราชการ 
1. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน  และระดับปฏิบัติงาน 
2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ,  ระดับช านาญการ  และระดับปฏิบัติการ 

ข้าราชการในกลุ่มท่ี 1 และ 2 ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานใน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้บริหารวงเงินตามท่ีจังหวัดจัดสรร 

3. ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชนให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพื่อประกอบการประเมิน  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะเป็นผู้พิจารณา 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอให้เสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อนายอ าเภอเพื่อประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
  
 
    
ลูกจ้างประจ า 

1. ให้ด าเนินการเล่ือนขั้นค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเล่ือนขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 

2.  ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ 
3.  ให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ  1 ขั้น   ( ไม่เกิน 15% ของอัตราก าลังที่ปฏิบัติ 
     งานจริง ณ  วันที่  1  มีนาคม  2561) 
 
 
 
 

 
 
 
 


