
ถาม – ตอบ 

เร่ือง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน 

ตามหนังสอื สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

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

๑ ถาม การมอบหมายให้ไป ช่วยราชการ กับ การมอบหมายให้ไป ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืน 
มีความหมายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ มีความหมายแตกต่างกันตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๗ กันยายน 
๒๕๕๓ กล่าวคือ 
๑.๑ การมอบหมายให้ไป ช่วยราชการ หมายถึง การสั่งราชการในลักษณะยืมตัวไป

ปฏิบัติงานในส่วนราชการอ่ืน (ต่างกรม)  
๑.๒ การมอบหมายให้ไป ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืน หมายถึง การมอบหมายให้

ข้าราชการไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี จังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนภายในกรมเดียวกัน ท้ังน้ี 
ไม่รวมถึงกรณีมีคําสั่งแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่งในทุกกรณี  

๒ ถาม กรณีได้รับแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่ง จะมีวิธีในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนอย่างไร 

 ตอบ กรณีการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหน่งให้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนท่ีหน่วยงานต้นสังกัด   

๓ ถาม กรณีข้าราชการผู้ใดไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการผู้น้ันจะได้รับการพิจารณาประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใด 

 ตอบ ข้าราชการผู้น้ันจะได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนตาม
หลักเกณฑ์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติ
ราชการ  

๔ ถาม ผู้บริหารวงเงินในส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ 
จะต้องบริหารวงเงินอย่างไร 

 ตอบ ผู้บริหารวงเงินในส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ 
เกินกว่าก่ึงหน่ึงของรอบการประเมินจะต้องนําผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าว 
มาบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และในกรณีท่ีมีการกันวงเงินไว้ก็สามารถนําวงเงินท่ีกันไว้



๒ 

 

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการดังกล่าวซ่ึงอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนเงินเดือน
โดยใช้วงเงินท่ีกันไว้ได้ 

๕ ถาม กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืน  
อีกหน้าท่ีหน่ึง จะต้องดําเนินการอย่างไร 

 ตอบ ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันไป 
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน  

๖ ถาม กรณีข้าราชการผู้ใดไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนเท่ากับ ก่ึงหน่ึง 
(ปฏิบัติงานหน่วยงานละ ๓ เดือน) ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงิน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 

 ตอบ ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันไป 
ช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 

๗ ถาม กรณีข้าราชการผู้ ใดไปช่วยราชการหรือไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนมากกว่า  
๒ หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 

 ตอบ ๗.๑ กรณีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานใดเกินกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (มากกว่า ๓ เดือน) ผู้บังคับบัญชาของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการเกินกว่า 
ก่ึงหน่ึง ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการท่ีมี
ระยะเวลาน้อยกว่าส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 

  ๗.๒ กรณีข้าราชการปฏิบัติราชการท่ีต้นสังกัดและไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ 
โดยปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานไม่เกินกว่าก่ึงหนึ่ง ของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (เช่น ปฏิบัติงาน ๓ หน่วยงาน หน่วยงานต้นสังกัดปฏิบัติงาน ๒ เดือน 
หน่วยงานท่ี ๒ ปฏิบัติงาน ๓ เดือน และหน่วยงานท่ี ๓ ปฏิบัติงาน ๑ เดือน)  



๓ 

 

ให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
ข้าราชการผู้ น้ันไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 

๘ ถาม กรณีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอ่ืนในช่วงแรกของรอบการ
ประเมิน เกินกว่าก่ึงหน่ึงของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติงานใน 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดในช่วงหลังของรอบการประเมินท่ีเหลือ เช่น ไปช่วย
ราชการในส่วนราชการอ่ืนต้ังแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ กรกฎาคม และปฏิบัติงานใน 
ส่วนราชการต้นสังกัดต้ังแต่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ กันยายน ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานใดจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน 

 ตอบ ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
เกินกว่าก่ึงหน่ึงของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน แล้วส่งผลการพิจารณาให้หน่วยงานต้นสังกัด
ออกคําสั่งตามผลการพิจารณาน้ัน 

๙ ถาม  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ กําหนดให้ 
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
และให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและ 
ดีมากให้ทราบโดยท่ัวกัน ในกรณีท่ีผู้ประเมินไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ต้นสังกัดแล้ว ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจะเป็นผู้แจ้งผลการประเมิน
และประกาศรายชื่อข้าราชการ 

 ตอบ ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น 
ผู้แจ้งผลการประเมิน และประกาศรายชื่อข้าราชการ ดังน้ัน หากข้าราชการไปช่วยราชการ
หรือไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดเกินกว่าก่ึงหน่ึงของรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ันจะเป็นผู้ดําเนินการ
ดังกล่าว 

๑๐ ถาม กรณีในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใด มีข้าราชการถึงแก่ความตาย จะต้อง
ดําเนินการอย่างไร  

 ตอบ ๑๐.๑ กรณีข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายและปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือนในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการผู้น้ันจะไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ยกเว้นกรณีผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาเห็นว่าข้าราชการ



๔ 

 

ดังกล่าวมีเหตุสมควรได้เลื่อนเงินเดือนและ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาแล้วเห็นควรให้
เลื่อนเงินเดือนได้ (ตามข้อ ๑๘ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒)   

  ๑๐.๒ กรณีข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายและปฏิบัติราชการต้ังแต่ ๔ เดือนข้ึนไปและอยู่ใน
หลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงเห็นควรให้
เลื่อนเงินเดือนได้ (ตามข้อ ๑๘ ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒) 
ให้นําอัตราเงินเดือนของผู้น้ันมาคํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนในวันท่ี  
๑ มีนาคม หรือ ๑ กันยายน และบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ดังกล่าวภายในวงเงินการเลื่อนเงินเดือนด้วย 

๑๑ ถาม กรณีท่ีข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตาย และมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน ส่วนราชการจะต้องประกาศผลการปฏิบัติราชการ และประกาศอัตราร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการท่ีถึงแก่ความตายหรือไม่ 

 ตอบ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน คือ กรณีท่ีผู้ถึงแก่ความตายมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่นหรือดีมาก ให้ประกาศรายชื่อในท่ีเปิดเผยให้ทราบท่ัวกัน สําหรับการประกาศ
ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนให้ประกาศครอบคลุมถึงร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของผู้ถึงแก่ 
ความตายด้วย 

 

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


