
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 
1. หลักเกณฑ์การนับการลาและการมาท างานสาย 
 ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ก าหนดไว้ ในเกณฑ์ได้เล่ือนเงินเดือน/
ค่าตอบแทนดังนี ้
 
ข้าราชการ พนักงานราชการ 
1.ในคร่ึงปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ลาป่วย/ลากิจ เกินกว่า 
10 คร้ัง และ/หรือ ต้องไม่เกิน 23 วันท าการ 
2.ไม่มาสายเกิน 18 ครั้ง  
3.ขาดราชการเกิน 8 วัน/รอบ 
 

1.ในปีงบประมาณ  ต้องไม่ลาป่วย/ลากิจ เกินกว่า 
10 วันท าการ 
2.ไม่มาสายเกิน 18 ครั้ง 
3.ขาดราชการเกิน 15 วัน/ปี 

 
หลักเกณฑ์ การนับการลาการมาสายของบุคลากร 
 ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการไม่เกิน 08.30 น. 

1. ต้องยื่นใบลาและได้รับการอนุญาตก่อนไปทุกครั้ง 
1.1 ลาป่วย สามารถลาล่วงหน้าได้กรณีมีใบนัดแพทย์  

กรณี  ท่ีป่วยจริงไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ ให้โทรแจ้ง  ขออนุญาตลา กับ 1 หัวหน้า
กลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.2 ลากิจ  ต้องยื่นก่อนวันท่ีประสงค์จะลาอย่างน้อย 1 วันท าการ 
2.3 ลาพักผ่อน ต้องยื่นก่อนวันท่ีประสงค์จะลาอย่างน้อย 3 วันท าการ 
2.4 ลาอ่ืน ๆ ให้ลาตามระเบียบการลาของพนักงานราชการ 

     3.  การเดินทางไปราชการ  ขอให้ทุกคน บันทึกแจ้งไว้ในสมุดลงเวลาทุกครั้ง  มิฉะนั้น หากงาน
ทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบไม่พบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ไม่มีบันทึกแจ้งในสมุดการเดินทางไป
ราชการ และติดต่อไมไ่ด้ ให้ถือว่าขาดราชการ 
 
 
เกณฑ์การนับอายุราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน 
 
ข้าราชการ พนักงานราชการ 
นับเวลาราชการ ตั้งแต่วันบรรจุ ได้มากกว่า 4  
เดือน 
 

นับเวลาราชการ ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ได้มากกว่า 8 
เดือน 
 

 
 



รอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบท่ี 1  วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
รอบท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
ประเมนิ 2 รอบ ท้ังข้าราชการและพนักงานราชการ     

- ข้าราชการเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง/ปี (ตามรอบประเมิน) 
- พนักงานราชการเลื่อนค่าตอบแทน 1 ครั้ง/ปี (น าผลท้ัง 2 รอบ มาหาค่าเฉลี่ย) 

 
องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนน 
1.ผลสัมฤทธิ์ของงาน    ร้อยละ 70 
2.องค์ประกอบอื่น ๆ ด้านผลสัมฤทธิข์องงาน ร้อยละ 10 
3.สมรรถนะ     ร้อยละ 15 
4.องค์ประกอบอื่น ๆ ด้านสมรรถนะ  ร้อยละ 5 
       
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้านผลสัมฤทธิ์ท่ี ได้แก ่
คุณภาพของงาน : ความถูกต้อง ปราณีต ความเรียบร้อยและความครบถ้วนของงาน 
การใช้ทรัพยากรของศูนย์ ฯ : การประหยัดในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน ตลอดจนการ
ระวังรักษาทรัพยากรของหน่วยงาน 
ความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย : ปฏิบัติงานตามต าแหน่งด้วยความตรากตร า เหน็ดเหนื่อย 
ยากล าบากเป็นพิเศษจนบรรลุเป้าหมายของทางราชการ 
การปฏิบัติงานหนักเกินกว่าต าแหน่งหรือปฏิบัติหนา้ที่ที่เสี่ยงอันตราย : ปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีมี
ภารหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งหรือหน้าท่ีจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ี
เส่ียงอันตราย 
ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการเรียนรู้ : ความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีและเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานรวมท้ังความสามารถในการเรียนรู้งาน 
การปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของผู้บังคับบัญชา : ความตั้งใจ ความกระตือรือร้น 
ความเต็มใจ ในการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน ารวมท้ังความสามารถในการเข้าใจค าส่ังและ
ค าแนะน านั้น ๆ 
  (เฉพาะผู้ปฏิบัติ) 
การมอบหมายงาน ควบคุมและติดตามผล : ความสามารถในการมอบหมายงานให้ตรงหรือ
ใกล้เคียงกับความถนัดของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการติดตามและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
(เฉพาะหัวหน้า) 
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ความตั้งใจและความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้แนะน า
สอนงานหรือการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบัติไปตาม
หน้าท่ี (เฉพาะหัวหน้า) 



 
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้านสมรรถนะ ได้แก ่
 

การขาดลามาสาย : ตามเกณฑ์ การนับเวลามาท างาน 

การร่วมกิจกรรม/ท างานเป็นทีม : การร่วมงานพิธี  การร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีหน่วยงานจัด  

จ านวนตัวชี้วัดท่ีต้องรับผิดชอบ 
- ข้าราชการระดับหัวหน้า ไม่น้อยกว่า 7 ตัว 
-  ข้าราชการผู้ปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า 5 ตัว 
-  พนักงานราชการ  ไม่น้อยกว่า 3 ตัว 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ต่ ากว่าที่คาดหวังหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
ระดับ 2 ต่ ากว่าที่คาดหวัง 
ระดับ 3 บรรลุตามท่ีคาดหวัง 
ระดับ 4 เกินกว่าท่ีคาดหวัง 
ระดับ 5 ดีเด่น 
สมรรถนะ 
ข้าราชการ  ตามพจนานุกรมสมรรถนะกรม   
พนักงานราชการอิงตามต าแหน่งข้าราชการ 
จ านวนสมรรถนะ 
สมรรถนะหลัก จ านวน 5 รายการ 
1.มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2.บริการท่ีดี 
3.การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
5.การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะตามลักษะงานท่ีปฏิบัติตามต าแหน่ง 3 ตัว และให้มี   การบริหารความเปลี่ยนแปลง ทุก
ต าแหน่ง  รวมเป็น 4 รายการ 
สมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จ านวน 3 รายการ 
1.ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
2.การคิดเชิงวิเคราะห์ 
3.สภาวะผู้น า     (เฉพาะหัวหน้า) 
 
 



ทักษะ 
ทักษะ ก.พ. 
1.การใช้คอมพิวเตอร์ 
2.การใช้ภาษาอังกฤษ 
3.การค านวณ 
4.การจัดการข้อมูล 
ทักษะกรม 
ตามพจนานุกรมแบ่งตามสายงานและต าแหน่ง 
 
โควต้าเลื่อนเงินเดือนดีเด่น ข้าราชการร้อยละ 2.5 ของวงเงิน  จ านวนคนคิดร้อยละ 30 เกิน 0.5 ของ
ร้อยละ 30  ปัดได้ 1 คน 
ข้าราชการ   27  คน  ได้โควต้า  8.1 คน 
 
พนักงานราชการ รอบท่ี1/2564  ไม่ได้เลื่อนค่าตอบแทน ประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างรอบท่ี 1 
ใช้ค่าเฉลี่ยของรอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 และ รอบท่ี 1 ปี 2564  
ถ้าผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี ไม่ให้ต่อสัญญาจ้าง 
 
ลูกจ้างประจ า รพ. ไม่มี 
 
ก าหนดการด าเนินงาน 
1.นับตัวบุคคล  วันท่ี 1 มีนาคม  2564     รอด าเนินการ 
2.ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไปท่ีกรม  
        ข้าราชการเกษียณ  ไม่มี  
        ข้าราชการระดับต่ ากว่าช านาญการพิเศษ ลง มา     น าข้อมูลการเล่ือนเงินเดือนเข้าระบบไม่
เกินวันท่ี  17 มีนาคม 2564 
3. พนักงานราชการ  ไม่ต้องน าข้อมูลเข้าระบบ  แต่จัดเก็บเอกสารรอบท่ี 1 ไว้ประกอบรอบท่ี 2 
ไม่ต้องส่งแบบประเมินไปท่ีกรม  หากมีข้อสงสัย  กรมจะขอเป็นรายตัว 


