
สรุปรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑. ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรปีละ ๒ รอบกำรประเมิน รอบละ ๖ เดือน 
๑.๑ รอบท่ี ๑ ระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม – ๓๑ มีนำคม ของปีถัดไป 
๑.๒ รอบท่ี ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน ของปี 

 ๒.  ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรให้ประเมินอย่ำงน้อย ๒ 
องค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงำน และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร โดยผลสัมฤทธิ์ของงำนจะต้องมี
สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ โดยแบ่งกลุ่มผู้รับกำรประเมินเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
      ๒.๑ สำยวิชำกำรท่ีท ำหน้ำที่ผู้บริหำร ใช้แบบประเมิน (เดิม) 
      ๒.๒ สำยวิชำกำรที่ท ำหน้ำที่สอน ใช้แบบกำรจัดท ำข้อตกลงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร  ตำมหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ ๐๕๘๓.๑๘/ว ๘๘๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๖ ตำมมติ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย (ก.บ.ม.) ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๐ (๔/๒๕๕๖) เมื่อ
วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๖     
      ๒.๓ สำยสนับสนุน ใช้แบบจัดท ำข้อตกลงและแบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรส ำหรับ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะและต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ตำมหนังสือแจ้งเวียนที่ ศธ ๐๕๘๓.๐๑/ว ๐๔๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๖ เริ่มรอบกำร
ประเมินระหว่ำงวันที่ ๑ เมษำยน – ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๖ เพ่ือใช้เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๖ 
 ๓.  แบ่งกลุ่มคะแนนตำมผลกำรประเมินออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่  
      ๓.๑ ระดับดีเด่น  ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน 
      ๓.๒ ระดับดีมำก           ๘๐ – ๘๙.๙๙  คะแนน 
      ๓.๓ ระดับดี                     ๗๐ – ๗๙.๙๙    คะแนน 
               ๓.๔ ระดับพอใช้           ๖๐ –  ๖๙.๙๙   คะแนน 
               ๓.๕ ระดับปรับปรุง               ต่ ำกว่ำ ๖๐    คะแนน    
          ๔.  ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำรท่ีปฏิบัติงำนบริหำร CEO และผู้บริหำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนกลำง (ตำม
บัญชีรำยชื่อแนบ)  ให้น ำฐำนเงินเดือนมำบริหำรจัดกำรในส่วนกลำง โดยให้หน่วยงำนจัดส่งผลประเมินด้ำน
กำรสอนมำยังกองบริหำรงำนบุคคล เพ่ือสรุปเสนอต่ออธิกำรบดี    
 ๕.  ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนสังกัดเขตพ้ืนที่ให้หัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้ประเมิน 
          ๖.  ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุนสังกัดหน่วยงำนระดับกองให้ผู้อ ำนวยกำรกองเป็นผู้ประเมิน  
 
งบประมาณที่ใช้เลื่อนเงินเดือน 
 ร้อยละ ๓ ของฐำนเงินเดือนของข้ำรำชกำรที่มีตัว ณ วันที่ ๑ มีนำคม และ วันที่ ๑ กันยำยน ของ
ทุกปี (จัดสรรให้หน่วยงำน ร้อยละ ๒.๘) 

การใช้วงเงินที่กันไว้ร้อยละ ๐.๒ ของฐานเงินเดือน 
๑. เพ่ิมให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรเสนอพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนจำกหน่วยงำนรำยละ ๐.๑ ทุกรำย 

เช่นได้รับกำรเสนอจำกหน่วยงำนร้อยละ ๓.๐๐ เพ่ิมให้เป็นร้อยละ ๓.๑๐ 
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๒. สรุปวงเงินที่เหลือเสนออธิกำรบดีเพ่ือพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ดังนี้ 
๒.๑ พิจำรณำให้ข้ำรำชกำรสำยวิชำกำรท่ีปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งผู้บริหำรส่วนกลำงและส่วน  

ภูมิภำค ผู้ปฏิบัติงำนในโครงกำรต่ำงที่ปฏิบัติงำนในเขตพ้ืนที่ ที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัย เช่น
โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์ภูฟ้ำ ศูนย์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ หรืออ่ืนตำมควำม
เหมำะสม 
     ๒.๒ พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติมให้แก่ข้ำรำชกำรที่หน่วยงำนเสนอรำยชื่อเพ่ิมเติมกรณี
พิเศษตำมล ำดับ 
     ๒.๓ กันไว้ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 
กรณีท่ีมีฐำนกำรค ำนวณเพิ่มในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเสนอเลื่อนเงินเดือน 

หลักเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเงินเดือน  
๑. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ.อ.ก ำหนด      

ส ำหรับต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และไม่ให้ใช้วิธีกำรหำรเฉลี่ยเพ่ือให้ข้ำรำชกำรทุกคนได้รับเลื่อนเงินเดือนใน
อัตรำร้อยละที่เท่ำกัน กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรแต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 
๖ ของฐำนในกำรค ำนวณ (มติ กบม. ก ำหนดขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑.๕ และไม่ควรเกินร้อยละ ๕) 
           ๒.  กำรค ำนวณจ ำนวนเงินส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนถ้ำมีเศษไม่ถึง ๑๐ บำท ปัดเป็น ๑๐ บำท 
           ๓.  กำรก ำหนดค่ำกลำง ฐำนในกำรค ำนวณ และช่วงเงินเดือนเป็นไปตำมประกำศ ก.พ.อ. 
           ๔.  ผลกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรแต่ละคนในแต่ละครั้ง  ให้แจ้งให้ข้ำรำชกำรทรำบเป็นข้อมูล
เฉพำะแต่ละบุคคล ตำมเอกสำรหมำยเลข ๘  ซึ่งประกอบด้วย 
               ๔.๑  อัตรำร้อยละที่ได้รับกำรเลื่อน 
               ๔.๒  ฐำนในกำรค ำนวณ 
               ๔.๓  จ ำนวนเงินที่ได้รับกำรเลื่อน 
               ๔.๔  เงินเดือนที่พึงได้รับเมื่อได้รับกำรเลื่อนตำมผลกำรเลื่อนเงินเดือน 
               ๔.๕  เหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน (กรณีข้ำรำชกำรที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
          ๕.  กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไข  กำรเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔   
         ๖.  ในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน  ให้น ำข้อมูลกำรลำ  พฤติกรรมกำรมำท ำงำน  กำรรักษำวินัย  
กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร  และข้อควรพิจำรณำอ่ืนมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 
         ๗. ข้ำรำชกำรที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงเงินเดือนขั้นสูงของสำยงำนหรือระดับต ำแหน่งตำมที่  
ก.พ.อ. ก ำหนดให้ได้รับเป็นค่ำตอบแทนพิเศษ  ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยคิดเป็นร้อยละ
ของฐำนในกำรค ำนวณท่ีก ำหนดไว้ตำมช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับต ำแหน่ง 
         ๘. กำรเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนใน  แต่ละ
ประเภทและระดับต ำแหน่ง  
         ๙. ให้หน่วยงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพล
เรือนในสถำบันอุดมศึกษำ   
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
๑. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้หน่วยงำนรับทรำบและปฏิบัติตำมระเบียบและที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
๒. ก ำหนดวันเวลำในกำรเสนอขอพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบกำรประเมิน 
๓. ตรวจสอบควำมถูกต้องกำรเสนอขอพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนจำกหน่วยงำน 
๔. สรุปผลกำรประเมินของผู้บริหำร CEO พร้อมวงเงินเสนอพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนเสนอต่อ 

อธิกำรบดี 
๕. สรุปรำยชื่อข้ำรำชกำรสำยวิชำกำรท่ีท ำหน้ำที่ผู้บริหำรพร้อมร้อยละท่ีได้รับกำรเสนอขอเลื่อน 

เงินเดือนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเสนอต่ออธิกำรบดี 
๖. สรุปรำยชื่อข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่ผู้บริหำรส่วนกลำง ไปช่วยรำชกำรหน่วยงำนอื่น และ 

ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน เสนอต่ออธิกำรบดี 
           ๗.  เมื่ออธิกำรบดีพิจำรณำแล้วกองบริหำรงำนบุคคลสรุปกำรใช้วงเงินร้อยละ ๓ ในภำพรวมของ 
มหำวิทยำลัยฯ 
           ๘.  จัดท ำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน และค่ำตอบแทนกรณีข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
ต ำแหน่ง ประกำศระดับผลกำรประเมิน (เฉพำะระดับดีเด่นและดีมำก) พร้อมหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วย
เสนออธิกำรบดีลงนำมเพ่ือแจ้งเวียนให้หน่วยงำนรับทรำบ  

 
                                              ----------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


