สิ่งที่สงมาดวย 2
ปฏิทินการปฏิบัติงานการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
----------------------------------------------------------------------ภายในวันที่ 3 มีนาคม
- สพท. จัดส)งบัญชีรายชื่อขาราชการที่ไปช)วยราชการทาง สพฐ. (เอกสารหมายเลข1/1) ไปยัง สพฐ
- สพท. จัดส)งบัญชีรายชื่อขาราชการที่ไปช)วยราชการต)าง สพท. (เอกสารหมายเลข1/2) ไปยัง สพท.
ที่เกี่ยวของ
- สพท. จัดส)งบัญชีรายชื่อขาราชการกลุ)มที่ 2 (อันดับ คศ.4) ไปยัง สพฐ.
- สพท. จัดส)งบัญชีแสดงจํานวนขาราชการ ที่มีตัวอยู)จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม (เอกสารหมายเลข 2/1)
ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่ 6 มีนาคม (อาจเปลี่ยนแปลง ตาม ศธจ.)
- สพท. นําเสนอจํานวนขาราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. เพื่อจัดสรรโควตา ต)อ อกศจ.ราชบุรี
ภายในวันที่ 15 มีนาคม (อาจเปลี่ยนแปลง ตาม ศธจ.)
- อกศจ.ราชบุรี นําเสนอจํานวนขาราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มี.ค. เพื่อจัดสรรโควตา ต)อ กศจ.ราชบุรี
ภายในวันที่ 19 มีนาคม
- สพท. แจงการจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ไปยังโรงเรียน
ภายในวันที่ 20 มีนาคม
- คณะกรรมการที่ผูบังคับบัญชาแต)งตั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
ตั้งแต)วันที่ 1 ต.ค.60 – 20 มี.ค.61 และนําผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น จากวันที่ 21 มี.ค.61
ถึง วันที่ 31 มี.ค.61 มาประกอบการประเมินดวย เพื่อใหการเบิกจ)ายเงินเดือนใหกับขาราชการ
สามารถดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอยและทันเวลา
ภายในวันที่ 23 มีนาคม
- สถานศึกษาจัดทําบัญชีรายละเอียด เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ต)อคณะกรรมการ
ระดับสถานศึกษา
- สถานศึกษารายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ต)อ สพท.
ภายในวันที่ 3 เมษายน
- คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
สถานศึกษาและของ สพท.
ภายในวันที่ 3 - 12 เมษายน (อาจเปลี่ยนแปลง ตาม ศธจ.)
- สพท. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการต)อ อกศจ.ราชบุรี
- สพท. เสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการต)อ กศจ.ราชบุรี
ภายในวันที่ 20 เมษายน
- สพท.จัดทํารายละเอียดคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ เสนอผูมีอํานาจออกคําสั่ง และแจงผลการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
---------------------------------------------------

สิ่งที่สงมาดวย 3
แนวทางในการจัดสรรโควตา
1. จัดสรรใหแต)ละโรงเรียน/หน)วยงานตามโควตาตัวเต็มก)อน ในอัตรารอยละ 15
ของจํานวนขาราชการที่มีตัวอยู)จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม
2. จัดสรรใหโรงเรียน/หน)วยงานที่มีเศษเหลือตั้งแต) 0.80 ขึ้นไป 1 คน
3. โควตาที่เหลืออยู)พิจารณาจัดสรรใหโรงเรียน/หน)วยงานต)างๆ เพิ่มเติม โดยคิดจากจํานวน
ขาราชการแยกเปDนแต)ละเครือข)าย แลวจัดสรรคืนใหเครือข)าย รอยละ 50 ของโควตาที่เครือข)ายไดรับ
4. ในส)วนโควตาที่เหลือจากการจัดสรรคืนเครือข)ายแลว ให สพท.พิจารณาจัดสรรใหกับโรงเรียน/
หน)วยงาน จากบัญชีรายชื่อที่เสนอขอสํารอง (บัญชีรายชื่อขาราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด)น) ผ)านเครือข)าย
ทั้งนี้ การเสนอขอสํารองใหแต)ละเครือข)ายเสนอขอไดโดยไม)ตองเรียงลําดับ
5. การพิจารณาโควตาที่เหลือ ให สพท. พิจารณาใหกับบัญชีสํารองสําหรับผูที่มีผลงาน
การปฏิบัติงานดีเด)นและขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธE ของ สพฐ. หรือ สพท. หรือนโยบายเกี่ยวกับการแกไขปFญหา
ยาเสพติด โดยใชเกณฑEพิจารณาประกอบดวย
1) ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ (ระดับเหรียญทอง)
2) โรงเรียนหรือนักเรียนไดรับรางวัลพระราชทาน
3) ผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6/ม.3 , NT , LAS
4) การอ)านออกเขียนได
5) รางวัลอื่นๆ ในระดับชาติ
6) ประธานศูนยEเครือข)ายที่มีผลการปฏิบัติงานดี
7) การใหความร)วมมือกับส)วนรวม
8) โรงเรียนห)างไกลกันดาร/พื้นที่พิเศษ
-------------------------------------------------------

สิ่งที่สงมาดวย 4
แนวทางการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
------------------------1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการใหถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด)วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2344 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 โดยใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค)าจาง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ของขาราชการครู และลูกจางประจํา ยังคงใหถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดิม
โดยกําหนดใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจาง 1 ขั้นไดไมเกิน 15% ที่คํานวณไดจากจํานวนขาราชการแต)ละกลุ)ม
อันดับหรือลูกจางประจําในสังกัด ที่มีตัวอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม โดยรวมขาราชการที่ไดรับค)าตอบแทนพิเศษ
ในอัตรารอยละ 4 ไวในโควตานี้ดวย
2. การกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายใหถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04009/ว458 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ดังนี้
2.1 เกณฑ=ที่ถือวา “ลาบอยครั้ง”
(ก) ลาเกิน 6 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
(ข) ลาเกิน 8 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน
สําหรับขาราชการที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แตวันลาไมเกิน 15 วันทําการและมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดน ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผอนผันใหเลื่อนขั้นเงินเดือนได
และกรณีที่ลาปDวยจําเปEนตองเขาพักรักษาตัวเปEนเวลานานไมนับสถิติการลาในบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้น
2.2 เกณฑEที่ถือว)า “มาทํางานสายเนือง ๆ”
(ก) มาทํางานสายเกิน 8 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
(ข) มาทํางานสายเกิน 9 ครั้ง สําหรับขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสํานักงาน
3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู ใหถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑEและวิธีการประเมินของ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม
2551 ซึ่งกําหนดไวดังต)อไปนี้
3.1 ใหผูบังคับบัญชา (กรรมการไม)นอยกว)า 3 คน) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเปDนหลัก โดยส)วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3.2 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑEและวิธีการนี้มี
วัตถุประสงคEเพื่อใหผูบังคับบัญชาใชเปDนเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
และนําผลการประเมินไปใชเปDนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต)าง ๆ
3.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหประเมินจาก
3.3.1 ผลการปฏิบัติงาน
3.3.2 ความประพฤติในการรักษาวินัย
3.3.3 คุณธรรม จริยธรรม
3.3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
3.4 ใหมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร)วมกันระหว)างผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน เช)น แผนงาน โครงการ หรือผลงานที่กําหนดในการมอบหมายงาน เปDนตน ทั้งนี้ใหพิจารณา
จากขอตกลงผลการบริหารงานของสถานศึกษา หรือมาตรฐานคุณภาพงานหรือภาระงานขั้นต่ําที่ไดมี
การจัดทําและกําหนดไวโดยผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรา 27(4)
/3.5 ใหประเมิน...

-2 3.5 ใหประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปWละ 2 ครั้ง ตามรอบปWงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว)างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปWถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว)างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปWเดียวกัน
3.6 การประเมินครั้งที่ 1 ตามขอ 3.5 ใหผูบังคับบัญชาจัดลําดับผลการประเมินเรียงลําดับ
จากผูที่มีการประเมินดีเด)น ผลการประเมินเปDนที่ยอมรับได และผลการประเมินตองปรับปรุง ไวใหชัดเจนเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีผลการประเมินดีเด)น และผลการประเมินเปDนที่ยอมรับได
ไวเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
3.7 ใหนําระบบเปGดมาใชในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 ทั้งนี้
ใหผูบังคับบัญชาประกาศรายชื่อผูที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีเดน ในที่เปGดเผยใหขาราชการไดทราบ
โดยทั่วกัน
3.8 ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการประเมินและรายงานผล
การพิจารณาพรอมดวยขอมูลตอผูบังคับบัญชา เพื่อเสนอผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยการพิจารณาใหยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปGดเผย โปรงใส
3.9 ใหนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปใชในการพิจาณาใหเงินรางวัลประจําปW หากมีการคิดใหเงินรางวัล
3.10 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละครั้งแลว ผูบังคับบัญชาควรนําผล
การประเมินไปใชประกอบการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับการประเมิน เพื่อใหมีการแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และกําหนดแผนการพัฒนาผูรับการประเมินใหมีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น
3.11 ใหโรงเรียนจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนําไปใชตามวัตถุประสงคEที่กําหนดไวต)อไป เช)น
ผลการประเมินครั้งที่ 1 เก็บไวที่ผูบังคับบัญชา ผลการประเมินครั้งที่ 2 ภายหลังจากการใหคําปรึกษาแนะนํา
แก)ผูรับการประเมินแลว ใหเก็บสรุปผลการประเมินไวในแฟYมที่โรงเรียน
4. การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหแตงตั้งดังนี้
สถานศึกษา ใหผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน
โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการที่ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหเปEนไปตามหลักเกณฑ=ที่องค=กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด
(ข) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรม
การมาทํางานสาย ความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และขอควรพิจารณาอื่นของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณาตอผูบังคับบัญชา
5. ขั้นตอนการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
5.1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ
แลวนําเสนอต)อคณะกรรมการ
5.2 การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
- สถานศึกษา นําผลการประเมินของผูบังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ
ระดับสถานศึกษา
/- คณะกรรมการ...
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- คณะกรรมการระดับสถานศึกษา พิจารณาผลการประเมินของผูบังคับบัญชา
ตามที่สถานศึกษาเสนอ แลวรายงานผลใหผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ
- สถานศึกษาจัดทําบัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สง สพท. พรอมดวยรายงานการประชุมของคณะกรรมการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
- สพท. นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเสนอ
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- สพท. นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบตอ อกศจ.ราชบุรี
- อกศจ.ราชบุรี นําผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอขอความเห็นชอบตอ กศจ.ราชบุรี
5.3 การเสนอผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
- สพท. นําผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการในสังกัด ซึ่ง กศจ.ราชบุรี
ใหความเห็นชอบแลว เสนอผูมีอํานาจฯ สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.4 การไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการรายใด ใหผูบังคับบัญชาชี้แจงเหตุผล
ใหขาราชการรายนั้นทราบ และใหคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การไมเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการรายนั้นโดยละเอียด เพื่อปPองกันการรองทุกข=ในภายหลัง
******************************

สิ่งที่สงมาดวย 4
แนวปฏิบัติเพิ่มเติม ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การนับจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ใหปฏิบัติตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
พ.ศ.2551 ขอ 8.2 (ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด)วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2344 ลงวันที่ 4
มีนาคม 2551) โดยใหยกเวนกรณีดังต)อไปนี้
1.1 การโอน/ยาย ระหว)างหน)วยงานในสังกัด สพฐ. หากมีคําสั่งรับโอน/ยาย ก)อนหรือ
ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ใหนับตัวอยู)ที่หน)วยงานที่รับโอนหรือยาย
1.2 การรับโอนจากหน)วยงานต)างสังกัด และมีคําสั่งรับโอนก)อนการเลื่อนเงินเดือน
แต)ขาราชการดังกล)าวยังไม)มาปฏิบัติหนาที่ หน)วยงานที่รับโอนถือว)าเปDนหน)วยงานตนสังกัดจะตองเปDนผูพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนและออกคําสั่งให ถึงแมจะไม)ไดนับมีตัวก็ตาม
1.3 การช)วยราชการ ใหนับมีตัวในหน)วยงานที่ช)วยปฏิบัติราชการ ยกเวนกรณีที่มีการ
สั่งการใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในหน)วยงานตนสังกัด ก)อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม ใหนับมีตัวที่หน)วยงานตนสังกัด
2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค)าจาง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ใหแก)ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ใหเลื่อน 1 ขั้น ไดไม)เกินโควตา 15% ของจํานวนขาราชการฯ /ลูกจางประจําที่มีตัว
อยู)จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เฉพาะจํานวนเต็ม สําหรับผูที่ไดค)าตอบแทนพิเศษรอยละ 4 (1 ขั้น) ใหรวมอยู)
ในโควตานี้ดวย
3. การจัดสรรโควตาและวงเงินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจางประจํา นอกจากจะตองดําเนินการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 ขอ 8.5 แลว ใหคํานึงถึง
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปWที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปWที่ 6 รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปWที่ 3
รวมทั้งผลการสอบปลายภาคและปลายปW
- ผลการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
- ผลการประกวดรางวัลหน)วยงานและผูมีผลงานดีเด)นประสบผลสําเร็จเปDนที่ประจักษE
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค)า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARDS)
- การเปDนเจาภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
- ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

/4. ขาราชการ..

-24. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
ของตําแหนงและวิทยฐานะ (เต็มขั้น) ในอันดับ คศ.2, คศ.3 หรือ คศ.4 อยูกอนวันที่จะไดรับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน จะมีคําสั่งปรับใหรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ กอนการเลื่อนขั้นเงินเดือน เชน เงินเดือน
เต็มขั้นในอันดับ คศ.2 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3
5. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจางประจํา ที่ไปช)วยราชการระหว)าง สพท.
สพฐ. หรือต)างสังกัด ให สพท.ตนสังกัดดําเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนคนละ0.5 ขั้นไปก)อน เมื่อไดรับการแจงผล
การพิจารณาจากหน)วยงานที่เกี่ยวของแลวจึงดําเนินการแกไขคําสั่งตามผลการพิจารณาต)อไป
6. สําหรับพนักงานราชการจะไดรับการพิจารณาเลื่อนค)าตอบแทนประจําปW ปWละหนึ่งครั้ง
ในวันที่ 1 ต.ค.61 โดยกําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการปWละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ช)วงระหว)างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 ช)วงระหว)างวันที่ 1 เมษายน 2561 –
30 กันยายน 2561 โดยนําผลคะแนนทั้งสองครั้งมารวมกันแลวหารดวย 2 เพื่อหาค)าคะแนนในการพิจารณาเลื่อน
ค)าตอบแทนประจําปWใหแก)พนักงานราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปDนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
******************************

