




 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู ่มู อู 
1. การเลู ่อนเงู นเด อนข ูาราชการูและู 

การใหู ข าราชการได รับคู่าตอบแทนพู เศษู 
ของสํานักงานสาธารณสูุขจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 



การเลู ่อนเงนู ู เด อนข าราชการ 
ความหมาย 
การเลื่ อนเง่ นเด่ือนข่ าราชการ่ หมายถ่ ง่ การให่ บ่ าเหน่ จความด่ ความชอบตอบแทนให แก ข าราชการท ่
ประพฤต่ ตนอยู่ ในจรรยา่่ม่ ระเบ่ ยบว่ น่ ย่่และปฏ่ บ่ ต่ ราชการในรอบคร่ ่ งป่ ท ่ ผ่ านมาอย่ างม ่ประส่ ทธ่ ภาพ่
และเก ดผลส มฤทธ่ ์ต่ อภารก จของร่ ฐ 
กฎหมายระเบูียบทูี่เกี่ยวข อง 

๑.่พระราชบ่ ญญ่ ต่ ระเบ ยบข าราชการพลเร่ือน่พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒.่กฎ่ก.พ.ว่ าด่ วยการเล่ื่อนเง นเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒ 
๓.่หน งสือส าน กงาน่ก.พ.่ท ่่ นร่๑๐๑๒่/ว่๒๐่ ลงว่ นท ่่ ๓่ ก นยายน่ ๒๕๕๒ 
๔.่หน งสือส าน กงาน่ก.พ.ด่ วนท ่สุด่ท ่่ นร่๑๐๐๘.๑่/ว่๒๘่ ลงว่ นท ่่ ๒๒่ ตุ่ลาคม่ ๒๕๕๒ 
๕.่ ระเบ่ ยบกระทรวงการคล่ งว่ าด่ วยการเบ กจ่ ายค าตอบแทนพ เศษของข่ าราชการและลู่กจ างประจ า่

ผู ได่ ร บเง นเดือนหร่ือค าจ างถ งข น้สูงหรือใกล่ ถ่ งข ้นสูงของอ่ นด่ บหรอืต่ าแหน ง่ พ.ศ.๒๕๕๐่ แก่ ไขเพ ่มเต่ มโดย่
(ฉบ่ บท ่่ ๒)่่พ.ศ.๒๕๕๑ 

๖.่หน งสือกรมบ ญช กลาง่ด่ วนท ่สุด่ท ่่กค่๐๔๐๖.๔่/่ว่๑๓๓่่ลงว่ นท ่่ ๘่่เมษายน่่๒๕๕๓ 
7.่หน งสือส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ่ด วนท ่สุด่ท ่่นร่0505/ว347่ลงว นท ่่20่ตลุาคม่2559 
8.่หน งสือส าน กงาน่ก.พ.ด วนท ่สุด่ท ่่นร่1012.2/ว่7่ลงว นท ่่25่พฤษภาคม่2558 

หลูักเกณฑู และว ธีการประเม นผลการปฏู บูัต ราชการ  
ตามพระราชบ่ ญญ่ ต่ ระเบ่ ยบข่ าราชการพลเร่ือน่พ.ศ.๒๕๕๑่มาตรา่๗๖่บ่ ญญ่ ต่ ให ่

ผู บ่ งค บบ่ ญชาม่ หน าท ป่ระเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของผู่ อยู ใต่ บ่ งค บบ่ ญชาเพ่ือใช ประกอบการพ่ จารณาแต่ งต่ ้ง่
และเล่ื่ อนเง่ นเด่ือน่ท ่ งน ่ ตามหล่ กเกณฑ่ และว่ ธ่ การท ่่ ก.พ.่ก่ าหนดและเพ่ื่ อให่ การประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ ่
ราชการเป่ นไปโดยโปร งใส่ เป็นธรรม่ และตรวจสอบได่ ่ ก.พ.จ่ งได่ ก่ าหนดหล่ กเกณฑ และว่ ธ่ การประเม่ นผล่
การปฏ่ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการพลเร่ือนสาม ญไว่ ตามหน งสือส าน กงาน่ก.พ.่ท ่่ นร่๑๐๑๒/่ว่๒๐่ ลงว นท ่่
๓่ ก นยายน่ ๒๕๕๒่ โดยให ใช ประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของผู่ ดารงต าแหน งทุกประเภท่ ส าหร บการประเม่ นผล 
การปฏ่ บ่ ต่ ราชการในรอบการประเม่ นต่ ้งแต่ ว่ นท ่่ ๑่ ตุ่ลาคม่ ๒๕๕3่ ถ งว่ นท ่่ ๓๑่ ม นาคม่ ๒๕๕4่ เปน็ต นไป่
สรุปได่ ด่ งน ้ 

 
๑.่ให ผู บ่ งค บบ่ ญชาท่ ่ก าหนดไว ตาม่ข อ่๒่ของหน่ งสือด่ งกล าวท าหน าท ่เป็นผู ประเม่ นผลการ่

ปฏ่ บ่ ต่ ราชการของผู่ ใต่ บงค บบ่ ญชา่ ยกต่ วอย าง่เช น  
ตัวอย่างทูีู่๑ู ตามข่ อ่๒(๗)่ก าหนดว าส าหร่ บผู บ่ งค บบ่ ญชาระด บส าน ก่กอง่หรือส วนราชการ่

ท เ่ร ยกช่ื่ออย างอ่ืนท ่ม ฐานะเท่ ยบเท าส าน กหรือกองเป่ นผู ประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการข่ าราชการท่ ่อยู ใน่
บ่ งค บบ่ ญชา่ หมายถึงู ผู อ านวยการส าน กหรือกองท าหน าท เ่ป่ นผู ประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการข่ าราชการ่ใน
ส งก ดส าน กหรอืกองท่ ้งหมด 

 
ตัวอย่างทูีู่๒ู ตามข อ่๒(๘)่ก่ าหนดว าห วหน าส วนราชการประจ่ าจ งหว ด่เป่ นผู ประเม่ นผล่

การปฏ่ บ่ ต่ ราชการข่ าราชการท ่อยู ในบ งค บบ่ ญชา่ยกเว่ นห วหน าส วนราชการประจ่ าอ่ าเภอและข่ าราชการท ่อยู ่
ในบ่ งค่ บบ่ ญชาของห่ วหน่ าส่ วนราชการประจ าอ่ าเภอ่หมายถูึงูนายแพทย่ สาธารณสุ่ขจ่ งหว่ ดท าหน่ าท ่ เป่ น่
ผู ประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการในส่ งก ดส าน กงานสาธารณสุ่ขจ งหว ดท ง้หมดท อ่ยู ในจ งหว ดน ้น่ๆ ่
ยกเว่ นผู ด่ ารงต าแหน่ งสาธารณสุ่ขอ าเภอ่และข่ าราชการในส่ งก ดส าน กงานสาธารณสุขอ าเภอท ้งหมดท ่อยู ใน่
อ าเภอน ้น่ๆ 

 
 
 



-2- 
 

ตัวอยู่างทูีู่๓ู ตามข่ อ่๒(๑๐)่ก่ าหนดว่ าห่ วหน่ าส่ วนราชการประจ าอ่ าเภอเป่ นผู่่ ประเม่ น่
ผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการข่ าราชการท่ ่ อยู่ ในบ่ งค ่บบ่ ญชา่หมายถูึงูสาธารณสุ่ขอ่ าเภอท่ าหน่ าท ่ เป่ นผู่ ประเม่ น่
ผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการในส่ งก ดส าน กงานสาธารณสุ่ขอ าเภอท่ ้งหมดท อ่ยู ในอ าเภอน ้น่ๆ  

ท ง้น ้ตามข่ อ่ ๒(๑๑)่ ของหน ่งส่ือด่ งกล่ าว่ ก่ าหนดให่ ผู่ บ่ งค่ บบ่ ญชาท่ ่ ได่ ร่ บมอบหมายจาก่
ผู บ่ งค บบ่ ญชาตาม่(๑)่(๒)่(๓)่(๔)่(๕)่(๖)่(๗)่(๘)่(๙)่หรือ่(๑๐)่แล วแต่ กรณ ่เป่ นผู ประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการ่
หมายถูึงู หากผู่ บ่ งค่ บบ่ ญชาประสงค่ จะมอบให่ ห่ วหน่ าหน่ วยงานระด่ บรองลงมาเป็นผู่ ประเม่ นแทนตนก่ ให ่
มอบหมายเป่ นลายล่ กษณ่ อ่ กษร่ และเมื่ อผู่ ท ่ ได่ ร่ บมอบหมายประเม นผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการ่
ตามท่ ่ ได่ ร่ บมอบแล่ ว่ ก่ ให่ เสนอผลการประเม่ นน ่ นต่ อผู่ บ่ งค่ บบ่ ญชาท ่ เป่ นผู่ มอบหมายเพื ่อประกอบการ่
พ จารณาต อไป 

๒.่การประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการให่ ด่ าเน นการประเม่ นป่ ละ่๒่รอบ่ตามป่ งบประมาณ 
รอบทูีู่๑ูระหว างว่ นท ่่ ๑่ ตุ่ลาคม่ ถ ง่ ๓๑่ ม นาคม 
รอบทูีู่๒ูระหว างว่ นท ่่ ๑่ เมษายน่ ถ ง่ ๓๐่ ก นยายน 

๓.่การประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการให่ ประเม่ นอย างน อย่๒่องค ประกอบ่ได่ แก่ ่ผลส มฤทธ่ ์ของงาน่
และพฤต่ กรรมการปฏ่ บ่ ต่ ราชการหร่ือสมรรถนะ่ โดยผลส่ มฤทธ ่ ของงานจะต่ องม่ ส่ ดส่ วนคะแนนไม่ น ่อยกว่ า่
ร อยละ่๗๐ 

ผลสูัมฤทธ ์ของงานูให่ ประเม่ นจากปร มาณผลงาน่คุ่ณภาพผลงาน่ความรวดเร ว่หร่ือ่
ตรงตามเวลาท่ ่ก าหนด่หรอืความประหย ด่หรือความคุ่ มค าของการใช่ ทร พยากร 

พฤตู กรรมการปฏ บูัตู ราชการูให่ ประเม่ นจากสมรรถนะหล่ กตามท ่่ ก.พ.ก่ าหนดและ่
สมรรถนะท่ ่เก่ ่ยวข องก บการปฏ บ่ ต่ ราชการตามท ่ส วนราชการก่ าหนด 

 
ส่ าหร่ บสมรรถนะหล่ กท ่ จ่ าเป่ นส่ าหร่ บการปฏ่ บ่ ต่ งานในต่ าแหน่ งประเภทอ่ านวยการ่

ต่ าแหน่ งประเภทว่ ชาการ่ และต่ าแหน่ งประเภทท ว่ไป่ ตามท ่่ ก.พ.่ ก่ าหนดไว่ ในหน่ งส่ือส่ าน่ กงาน่ก.พ.่
ท ่่ นร่ ๑๐๐๘/ว่ ๒๗่ ลงว่ นท ่่ ๒๙่ ก่ นยายน่ ๒๕๕๒่ ซ ่ง่ อ.ก.พ.ส าน กงานปล่ ดกระทรวงสาธารณสุ่ขได่ ให ่
ความเห นชอบแล ว่ ประกอบด วย 

๑.่การมุ งผลส มฤทธ่ ์ 
๒.่บร การท ด่่  
๓.่การส ่งสมความเช ย่วชาญในงานอาช่ พ 
๔.่การย ดม น่ในความถู่กต่ องชอบธรรม่และจร ยธรรม 
๕.่การท างานเป็นท ม  

ในส วนของส่ าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุ่ข่ก่ าหนดให ส ดส วนผลส มฤทธ่ ์ของงานจะต่ องม ่
คะแนนไม่ น่ อยกว่ าร่ อยละ่๗๐่โดยเม่ื่อรวมคะแนนในส วนพฤต่ กรรมการปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่หร่ือสมรรถนะก่ บ่
องค ประกอบอ่ืน่ๆ่(ถ าม )่แล วคะแนนรวมก่ นท ง้ส ้นจะต องเท่ าก่ บ่๑๐๐ 

อ่ กท ง้ในการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการพลเร่ือนสาม ญท ่อยู ระหว างทดลอง่
ปฏ่ บ่ ต่ หน าท ร่าชการ่ หรือม ระยะเวลาทดลองปฏ่ บ่ ต่ หน าท ่ราชการอยู่ ในระหว างรอบการประเม่ น่ ก ่าหนดให่ ่
ประเม่ นองค่ ประกอบด่ านผลส่ มฤทธ่ ่ ของงานและพฤต่ กรรมการปฏ่ บ่ ต่ ราชการเป่ นส่ ดส่ วนเท่ าก่ นค่ือ่
ร อยละ่๕๐่จนกว่ าจะส ้นรอบการประเม่ นน ้น 

๔.่ในแต่ ละรอบการประเม่ น่ให่ จ่ ดกลุ่ มคะแนนผลการประเม่ นเป่ น่๕่ระด่ บได่ แก ่ด่ เด่ น่
ด่ มาก่ด่ ่พอใช ่และต่ องปร่ บปรุ่ง่ส่ าหร บช่ วงคะแนนของแต่ ละระด บผลการประเม่ นให อยู ในดุลพ น่ จของแต่ ละ่
ส วนราชการท่ ่จะก าหนด แ่ต่ คะแนนต่ าสุดของระด่ บพอใช ต่ องไม ต่ ากว่ าร อยละ่๖๐ 

5. ก่ารประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการพลเร่ือนสาม ญ ใ่ห ด่ าเน นการ่ด งน  ้
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๕.๑่ ก่ อนเร่ ่มรอบการประเม่ นหรอืในช วงเร ่มรอบการประเม่ นให่ ส วนราชการระด่ บกรม่
หรอืจ งหว ดประกาศหล่ กเกณฑ ่ และว ธ การประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการให่ ข าราชการพลเร่ือนสาม่ ญได่ ทราบ่
โดยท ว่ก่ น 

 
๕.๒่ ในแต ละรอบการประเม่ นให ผู ประเม่ นและผู ร บการประเม่ น่ก่ าหนดข่ อตกลงร วมก่ น่

เก ่ ยวก่ บการมอบหมายงานและการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่ ก่ าหนดด่ ชน่ ช่ ้ว่ ดหร่ือหล่ กฐานบ่ งช ้่
ความส าเร จของงานอย่ างเป็นรปูธรรมและเหมาะสมก่ บล กษณะงาน 

 
๕.๓่ ในระหว่ างรอบการประเม่ นให่ ผู่ ประเม่ นให่ ค่ าปร่ กษาแนะน่ าผู่ ร่ บการประเม่ น่

เพ่ือการปร บปรุง่แก่ ไข่พ ฒนาเพ่ือน าไปสู ผลส มฤทธ่ ์ของงานและพฤต่ กรรมหร่ือสมรรถนะในการปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่
และเมื่อส ้นรอบการประเม่ นผู ประเม่ นก บผู ร บการประเม่ น่ ควรร วมก นท าการว่ เคราะห่ ผลส าเร จของงานและ่
พฤต่ กรรมหร่ือสมรรถนะในการปฏ่ บ่ ต่ ราชการ เ่พ่ือหาความจ าเป็นในการพ่ ฒนาเป็นรายบคุคล 

๕.๔่ ในการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการในแต ละคร ้งให ผู ประเม่ นแจ งผลการประเม่ นให ่
ผู ร บการประเม่ นทราบเป็นรายบุคคล่โดยให ผู ร บการประเม่ นลงลายมือชื่อร บทราบผลการประเม่ น่กรณ ท ่ผู ร บ่
การประเม่ นไม ย่ นยอมลงลายม่ือช่ื่อร บทราบผลการประเม่ นให ข าราชการอย่ างน อย่๑่คนในส่ วนราชการหร่ือ่
จ่ งหว ดน ้นลงลายมือชื่อเป็นพยานว าได่ ม การแจ งผลการประเม่ นด่ งกล าวแล่ ว 

 
๕.๕่ ให่ ผู่ ประเม่ นประกาศรายชื่อข่ าราชการผู่ ม่ ผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการอยู่ ในระด่ บด่ เด่ น่

และด่ มาก่ ในท ่เปิดเผยให ทราบโดยท ่วก่ น่ เพ่ือเป็นการยกย องชมเชยและสร่ างแรงจู่งใจให่ พ ฒนาผลการปฏ บ่ ต่ ่
ราชการในรอบการประเม่ นต่ อไปให่ ด่ ย ่งข ้น 

 
๕.๖่ ให ผู ประเม่ นโดยความเห่ นชอบของผู่ บ่ งค บบ่ ญชาจ่ ดส งผลการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ่

ราชการของข าราชการในหน่ วยงานของตน่ เสนอต่ อคณะกรรมการกล่ ่ นกรองผลการประเม นผลการปฏ่ บ่ ต่ ่
ราชการของข่ าราชการก อนน าเสนอต อห วหน าส วนราชการระด่ บกรม่่หรือจ งหว ด 

 
๕.๗่ ให ห วหน าส วนราชการระด บกรมหรอืจ งหว ดแต่ งต่ ้งคณะกรรมการกล่ ่นกรองผลการ่

ประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการ่ ท่ าหน าท ่พ่ จารณาเสนอความเห่ นเก ย่วก บมาตรฐานและความ่
เป่ นธรรมของการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการในส่ งก ด่่่่่่ โดยม องค ประกอบและหน าท ่ด่ งน ้ 

๕.๗.๑่ คณะกรรมการระด่ บกรม่ ม หน าท ่เสนอความเห่ นเก ย่วก่ บผลการประเม่ นผล่
การปฏ่ บ่ ต่ ราชการของข่ าราชการประเภทอ่ านวยการ่ ประเภทว่ ชาการ่ และประเภทท่ ่วไปทุ่กระด่ บ่
ประกอบด วย่ รองห่ วหน าส วนราชการผู่ ร บผ ดชอบงานด านการบร หารทร พยากรบุคคลของส่ วนราชการเป่ น่
ประธานกรรมการ่ ข าราชการในส่ วนราชการน่ ้นตามท ่ห วหน าส วนราชการเห่ นสมควรไม น อยกว่ า่ ๔่ คนเป็น่
กรรมการ่และให ห วหน าหน วยงานท ่ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท ่ของส วนราชการเป็นเลขานกุาร 

๕.๗.๒่ คณะกรรมการระด่ บจ งหว ด่ ม หน าท เ่สนอความเห่ นเก ่ยวก่ บผลการประเม่ น่
ผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการของข าราชการผู่ ด่ ารงต่ าแหน่ งในราชการบร่ หารส่ วนภู่ม่ ภาคในจ่ งหว่ ดน ้น่ ๆ่ ยกเว่ น่
รองผู่่ ว่ าราชการจ่ งหว่ ด่ ปล่ ดจ่ งหว่ ด่ และผู่่ ด่ ารงต่ าแหน่ งห่ วหน่ าส่ วนราชการประจ่ าจ่ งหว่ ด่ ประกอบด่ วย่
รองผ ู่ว่ าราชการจ่ งหว่ ดผู่ ร่ บผ่ ดชอบงานด่ านการบร่ หารทร่ พยากรบุ่คคลของจ่ งหว่ ดเป่ นประธานกรรมการ่
ข าราชการในราชการบร่ หารส่ วนภู่ม่ ภาคในจ งหว่ ดน ่ นตามท ่ผู ว่ าราชการจ งหว ดเห่ นสมควรไม่ น่ อยกว่ า่๔่คนเป็น่
กรรมการ่และให ห วหน าหน วยงานท ่ร บผ ดชอบงานการเจ าหน าท ่ของจ งหว ดเป็นเลขานกุาร 

๖.่ ส่ าหร่ บข่ าราชการท่ ่ ไปช่ วยราชการหร่ือปฏ่ บ่ ต่ ราชการท่ ่ ส่ วนราชการหร่ือหน่ วยงานอื่ น่
ให ห วหน าส วนราชการหร่ือห วหน าหน วยงานท ่ผู ร บการประเม่ นไปช่ วยราชการหร่ือปฏ่ บ่ ต่ ราชการแล วแต่ กรณ ่
เป่ นผู ให ข อมูลและความเห่ นเพ่ือประกอบการประเม่ นของผู่ ประเม่ นท เ่ป่ นต่ นส งก ด 



-่4่-  
การบรู หารวงเงู นทูี่ใช ในการเลู ่อนเง นเดู อนขู าราชการ  

ตามหน งสือส าน กงาน่ก.พ.่ด่ วนท ่สุด่ท ่่ นร่๑๐๐๘.๑่/่ว่๒๘่ลงว่ นท ่่ ๒๒่ตุ่ลาคม่๒๕๕๒่
ก.พ.่ ได่ ก่ าหนดวงเง นงบประมาณ่ และการบร่ หารวงเง นงบประมาณส าหร่ บการเลื่ อนเง นเด่ือน่ และก่ าหนด่
หล กเกณฑ ในการเล่ื่อนเง นเดือน่โดยให ถอืปฏ่ บ่ ต่ ตาม่กฎ่ก.พ.ว่ าด วยการเล่ื่อนเง นเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่และให่ ใช ่
ต่ ้งแต่ การเล่ื่อนเง นเดือนคร ่งปีแรกของปีงบประมาณ่พ.ศ.๒๕๕๓่ เป็นต่ นไป่(๑่ เมษายน่ ๒๕๕๓)่ สรปุได่ ด่ งน ้ 

 
๑.่ การเล่ื่อนเง นเดือน่ ให ใช ฐานในการค่ านวณและช วงเง นเดือน่ ส าหร บการเลื่อนเง นเดือน่

ในแต่ ละประเภทและระด่ บต่ าแหน่ งตามตารางการก่ าหนดฐานในการค่ านวณและช่ วงเง่ นเด่ือน่ แนบท่ าย่
หน งสือด่ งกล าวข างต่ น 

 
๒.่ให เลื่อนเง นเดือนข าราชการ่คร ้งท ่่ ๑่(๑่ เมษายน)่และคร ้งท ่่ ๒่(๑่ ตุ่ลาคม)่ภายในวงเง น่

ร อยละ่๓่ของเง่ นเดือนท ่จ ายให ข าราชการ่ณ่ว่ นท ่่ ๑่ ม นาคม่ และว นท ่่ ๑่ ก นยายน่ ตามล าด่ บ 
 

๓.่ให่ แยกวงเง นการเล่ื่อนเง นเดือนออกเป่ นอย างน อย่๓่กลุ ม่คือ 
•่ กลุ มผู ด่ ารงต าแหน งประเภทบร่ หาร 
•่ กลุ มผู ด่ ารงต าแหน งประเภทอ านวยการ 
•่ กลุ มผู ด่ ารงต าแหน งประเภทว ชาการและประเภทท่ ่วไป  

โดยให ส วนราชการและจ งหว ดเลื่อนเง นเดือนข าราชการภายในวงเง่ นของแต ละกลุ่ มก อน่หากวงเง นงบประมาณของ
กลุ่ มใดม เหลือ ส่ามารถเกล่ ่ยวงเง นเล่ื่อนเง นเดือนให่ กลุ มอืน่ได่  

 
๔.่ ให แยกวงเง นการเล่่ือนเง นเดือนข าราชการในราชการบร่ หารส วนกลาง่ ออกจากราชการ่

บร หารส วนภู่ม ภาค่ โดยต่ ดยอดจ านวนคนและจ่ านวนเง นของข่ าราชการในราชการบร่ หารส่ วนภู่ม ภาค่ ผู ด่ ารง่
ต่ าแหน งประเภทว่ ชาการ่ระด บช่ านาญการพ เศษ่ระด บช่ านาญการ่ระด บปฏ่ บ่ ต่ การ่และต าแหน งประเภทท่ ่วไป่
ระด่ บอาวุ่โส่ ระด่ บช่ านาญงาน่ ระด่ บปฏ่ บ่ ต่ งาน่ ออกจากวงเง่ นการเลื่ อนเง่ นเด่ือนของส่ วนราชการ่ ท ง้น ้่
ให่ ผู่ ว่ าราชการจ่ งหว่ ดซ ่ งเป่ นผู่ ม่ อ่ านาจส ่งบรรจุ่และแต่ งต่ ้งตามมาตรา่ ๕๗่ แห่ งพระราชบ่ ญญ่ ต่ ระเบ่ ยบ่
ข าราชการพลเร่ือน่พ.ศ.๒๕๕๑ เ่ป่ นผู ส ่งเลื่อนเง นเดือนข าราชการผู ด่ ารงต าแหน งประเภท่ และระด บด่ งกล าว 

 
๕.่ ให ผู ด่ ารงต่ าแหน่ งต่ อไปน ้เป็นผู บร หารวงเง่ นการเล่ื่อนเง นเดือนของข่ าราชการในแต่ ละ่

กลุ มต่ าแหน งในแต ละรอบการประเม่ น 
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ผ  บร หารวงเงู น 

 
กลุ่มตูําแหน่งทูี่บร หารวงเงู น 

 
กลุ่มทูีู่๑ 

 
นายกร ฐมนตร ่ หรอืร ฐมนตร  ปล ดกระทรวง่ อธ่ บด่ ่หรือต่ าแหน งท เ่ร ยกช่ื่ออย าง

อ่ืนท ่ม ฐานะเป่ นอธ บด่  
 
กลุ่มทูีู่ ๒ 

 
ปล ดกระทรวง รองปล่ ดกระทรวง่ ผู ตรวจราชการกระทรวง่

ฯลฯ 

ปล ดกระทรวง่ รองปล่ ดกระทรวง่

และอธ บด่  

 
รองอธ บด่  

 
กลุ่มทูีู่ ๓ 

 
อธ่ บด่ ่ และรองอธ่ บด่  ต่ าแหน งประเภทอ านวยการ่

ต่ าแหน งประเภทว ชาการ่

ต่ าแหน งประเภทท่ ่วไป  
กลุ่มทูีู่ ๔ 

 
ผู ว่ าราชการจ งหว ด 

 
•่ ต่ าแหน งประเภทว ชาการ่ระด บช่ านาญการพ เศษ่

ระด บช่ านาญการ่ และระด บปฏ่ บ่ ต่ การ 

•่ ต่ าแหน งประเภทท่ ่วไป่ ระด บอาวุ่โส่

ระด บช่ านาญงาน่ และระด บปฏ่ บ่ ต่ งาน 

(ต่ าแหน งในราชการบร่ หารส วนภู่ม ภาค) 

 
ท ง้น ้่ ผู บร หารวงเง นอาจจ ดสรรวงเง นให ห วหน าส วนราชการท่ ่ต่ ากว่ าระด่ บกรม่ หรอืห วหน า่

หน วยงานในราชการบร่ หารส วนภู่ม ภาค่่บร หารวงเง นของข าราชการในส่ งก ดได่  
 

๖.่ ผู่ ท ่ ได่ ร่ บเง่ นเด่ือนสู่งสุ่ด่ (เต่ มข น้)่ หร่ือใกล่ ถ่ งเง่ นเด่ือนสู่งสุ่ดของสายงานหร่ือระด่ บ่
ต าแหน งตามท ่่ ก.พ.ก าหนดให่ ได่ ร บค่ าตอบแทนพ เศษ่ซ ่งพ่ จารณาจากผลการปฏ บ่ ต่ ราชการ่โดยค่ ดเป็นร อยละ่
ของฐานในการค่ านวณท ่ก าหนดไว่ ตามช่ วงเง นเดือนในแต ละประเภท่ และระด บต่ าแหน งตามตารางการก่ าหนดฐาน่
ในการค่ านวณและช่ วงเง นเดือนแนบท่ ายหน งสือด่ งกล าวข างต่ น 

 
ส่ าหร่ บการเบ่ กจ่ ายค่ าตอบแทนพ่ เศษ่ ให่ เป่ นไปตามระเบ่ ยบกระทรวงการคล่ งว่ าด่ วยการ่

เบ่ กจ่ ายค่ าตอบแทนพ่ เศษของข าราชการและลูกจ่ างประจ่ าผู่ ได่ ร่ บเง่ นเด่ือนหรอืค าจ่ างถ่ งข ่ นสู่ง่ หร่ือใกล ถ่ ง่
ข น้สงูของอ่ นด่ บ่หรือต่ าแหน ง่(ฉบ่ บท ่่ ๒)่พ.ศ.๒๕๕๑ 
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หลูักเกณฑ ูการเลู ่อนเง นเดู อนขู าราชการ  

หล กเกณฑ และเงื่อนไขการเล่ื่อนเง นเดือนข่ าราชการ่ท ่่ ก.พ.่ก าหนดไว ใน่กฎ่ก.พ.่ว่ าด่ วย่
การเล่ื่อนเง นเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่ม รายละเอ ยดสรุปได่ ด่ งน ้ 

 
๑.่การเล่ื่อนเง นเดือนให่ เลื่อนปีละ่๒่คร ้ง  

•่่ครั้งทูีู่ ๑ู เป่ นการเล่ื่ อนเง่ นเดือนส่ าหร บการปฏ่ บ่ ต่ ราชการในคร่ ่งป่ แรก่(๑่่ตุ่ลาคม่
ถ ง่ ๓๑่ ม นาคม)่โดยให เลื่อนในว นท ่่ ๑่ เมษายน่ ของปที ไ่ด่ เลื่อน 

 
•่ ครั้งทูีู่ ๒ู เป่ นการเลื่อนเง่ นเดือนส าหร บการปฏ่ บ่ ต่ ราชการในคร่ ่งปีหล ง่(๑่ เมษายน่

ถ ง่ ๓๐่ ก นยายน)่โดยให เลือ่นในว นท ่่ ๑่ ตุ่ลาคม่ ของปีถ ดไป 
 
และให่ น าผลการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการท่ ่ได่ ด่ าเน นการตามหน งสือส าน กงาน่ก.พ.ท ่่ นร่๑๐๑๒่/่ว่๒๐่
ลงว่ นท ่่ ๓่ ก นยายน่ ๒๕๕๒่ มาประกอบการพ่ จารณา่ โดยให เลื่อนได่ ไม เก นวงเง นท ่ส วนราชการได ่ร บการ่
จ ดสรร 

 
๒.่“ค่ากลาง”ูหมายถ ง่ผลรวมของเง่ นเดือนต่ าสุด่ก บเง่ นเดือนสูงสุดท ่ข าราชการแต ละประเภท่

แต่ ละสายงาน่และแต่ ละระด บได่ ร บตามหล่ กเกณฑ ท ่่ ก.พ.่ก าหนดหารด่ วยสอง่ เพ่ือให ได่ ต่ วเลขท่ ่จะน าไปใช่ ่
ค ดฐานในการค่ านวณ 

 
๓.่“ฐานในการคูํานวณ”ูหมายถ ง่ต่ วเลขท่ ่จะน าไปใช ในการค่ ดค านวณเพ่ือเลื่อนเง นเดือน่

ของข่ าราชการแต ละประเภท่ แต่ ละสายงาน่ และแต่ ละระด บโดยแบ่ งออกเป็น 
 

๓.๑่ ฐานในการค่ านวณระด บล าง่ได่ แก่ ่ผลรวมของเง่ นเดือนต่ าสุด่ตามท่ ่่ก.พ.่ก าหนด่
ก บค ากลาง่หารด่ วยสอง 

 
๓.๒่่ฐานในการค่ านวณระด่ บบน่ได่ แก่ ่ผลรวมของเง่ นเด่ือนสูงสุ่ด่ตามท ่่ก.พ.่ก าหนด่

ก บค ากลาง่หารด่ วยสอง  
๔.่ “ชู่วงเงู นเดู อน”ู หมายถ่ ง่ ช่ วงของเง่ นเด่ือนระหว่ างเง่ นเด่ือนข่ ้นต่ าถ่ งค่ ากลาง่ หร่ือ่

ระหว างค ากลางถ งข น้สูง่แล วแต่ กรณ ่ซ ่งเปน็ไปตามท ่่ ก.พ.่ก าหนด 
 

๕.่ การเลื่ อนเง นเด่ือนข่ าราชการแต่ ละคนในแต ละคร ้ง่ ให่ เลื่ อนได่ ในอ่ ตราไม่ เก่ นร่ อยละ่ ๖่
ของฐานในการค่ านวณ่และไม เก นเง นเดือนสู่งสุดตามท ่่ ก.พ.ก าหนด่อ กท ง้ให่ ผู บ่ งค บบ่ ญชาผู่ ม อ านาจส ่งเล่ื่อนเง นเดือน่
ประกาศอ ตราร อยละของฐานในการค่ านวณท ไ่ด่ ใช เป่ นเกณฑ่ ในการค านวณเพ่ือเล่ื่อนเง นเดือน่ โดยต่ องประกาศ่
ให ทราบเปน็การท ว่ไปอย างช าท ่สุดพร อมก บการม ค าส ่งเลื่อนเง นเดือน  

การเล่ื่อนเง นเดือนให่ ข าราชการโดยไม่ ได่ ด่ าเน นการตามหน่ งสือส าน กงาน่ก.พ.่ท ่่ นร่๑๐๑๒/ ว่่๒๐่
ลงว่ นท ่่ ๓่ ่ ก นยายน่ ๒๕๕๒่ แต่ ใช ว่ ธ่ การหารเฉล่ ่ยเพ่ือให ข าราชการทุ่กคนได่ ร บการเลื่อนเง นเดือนในอ่ ตรา่
ร อยละท เ่ท าก่ นไม ได่   

การค่ านวณจ านวนเง นส าหร บการเลื่อนเง นเด่ือน่ ถ าม เศษไม ถ งส บบาทให ป่ ดข น้เป็นส บบาท่
เช น่จ านวนเง น่ ๖๑๐.๕๐่ บาท่ให ป่ ดข น้เป็น่ ๖๒๐่ บาท 

 
ส่ าหร่ บข่ าราชการท ่ ได่ ร่ บเง่ นเด่ือนถ่ งข น้สู่งหร่ือใกล่ ถ่ งข ่ นสู่งของระด่ บต่ าแหน่ ง่ ให่ ได่ ร่ บ่

ค าตอบแทนพ่ เศษ่ ตามอ่ ตราของผลการประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการ่ โดยการค านวณจ่ านวนเง่ นท ่ ได่ เลื่ อน่
ไม ให ป่ ดเศษ แ่ละไม ให ต่ ดต่ วเลขหล่ งจดุทศน ยมท ้ง 
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๖.่ ให แจ่ งผลการเล่ื่อนเง นเด่ือนให่ ข่ าราชการทราบ่ ซ ่งเป่ นข่ อมู่ลเฉพาะของแต่ ละบุ่คคล่
ประกอบด่ วย่อ่ ตราร่ อยละท ่ ได่ ร่ บการเล่ื่ อน่ฐานในการค ่านวณ่จ่ านวนเง่ นท ่ ได่ ร่ บการเล่ื่ อน่และเง่ นเด่ือน่
ท ่ ได่ ร บ่ส าหร บข าราชการท ่ไม ได่ ร บการเลื่อนเง นเดือน ใ่ห แจ งเหตุผลท ่ไม ได่ เลื่อนเง นเดือนให่ ผู น ้นทราบด วย 

๗.่ข่ าราชการซ่ ่งจะได ร่ บการพ่ จารณาเล่ื่อนเง นเดือนในแต ละคร ้งต่ องอยู ในหล่ กเกณฑ่ ตามข อ่๘่
(๑)่–่(๙)่ของกฎ่ก.พ.่ว่ าด่ วยการเลื่อนเง นเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่ และส่ าน่ กงานปล่ ดกระทรวงสาธารณสุ่ขขอช แ้จง่
หล กเกณฑ่ การเล่ื่อนเง นเดือนบางประการท่ ่่ก.พ.่ก าหนดไว ในกฎ่ก.พ.่ฉบ่ บด่ งกล าวท ่ส วนราชการได หารือมาบ อยคร ้ง่
ด่ งน ้ 

๗.๑่ ข่ าราชการซ่ ่งจะได่ ร่ บการพ่ จารณาเล่ื่อนเง่ นเด่ือนในแต่ ละคร่ ้งต่ องม่ ผลการ่
ประเม่ นผลการปฏ บ่ ต่ ราชการไม่ ต่ ากว่ าระด บพอใช ่หรอืร อยละ่๖๐ 

๗.๒่ข าราชการท บ่รรจเุข าร บราชการท ง้กรณ บรรจใุหม ่และบรรจุ่กล บ่ต่ องม เวลาปฏ่ บ่ ต่ ่
ราชการในรอบคร่ ่ งป่ ท ่ แล่ วมาเป่ นเวลาไม่ น่ อยกว่ า่ ๔่ เด่ือน่ กล่ าวค่ือ่ ถ่ าจะอยู่่ ในเกณฑ่ ได่ ร่ บการพ่ จารณา่
เลื่อนเง่ นเด่ือนในว่ นท ่่ ๑่ เมษายน่ หร่ือว่ นท ่่ ่ ๑่ ่ ตุ่ลาคม่ จะต่ องได่ ร่ บการบรรจุ่เข่ าร่ บราชการภายใน่
ว่ นท ่่ ๑่ ธ่ นวาคม่ หร่ือว่ นท ่่ ๑่ ม ถุนายน่ แล วแต่ กรณ  

๗.๓่ข าราชการท ่ถ งแก ความตายก่ อนหร่ือในว นท ่่ 1่เมษายน่หรือว่ นท ่่ 1่ตุ่ลาคม่
ต่ องม เวลาปฏ่ บ่ ต่ ราชการในรอบคร่ ่งปีท แ่ล วมา เ่ป็นเวลาไม น อยกว่ า่๔ เ่ดือน่ก อนว นท ่ถ งแก ความตาย โ่ดยผู ม อ่ านาจ่
ส ่งเลื่อนเง นเดือน่ส ่งเลื่อนเง นเดือนให่ ม ผลในว นท ่ผู น ้นถ งแก ความตาย่เพ่ือประโยชน่ ในการค่ านวณบ าเหน่ จ่
บ่ านาญ เ่ช น ใ่นรอบการเล่ื่อนเง นเดือน่ว่ นท ่่ ๑่ เมษายน่ ๒๕64่ ได่ ถ งแก ความตายในว นท ่่ ๓๑่ มกราคม่ ๒๕64 
น บเวลาปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่ต่ ้งแต่ ว่ นท ่่่๑่่ตุ่ลาคม่่๒๕63่่ถ งว่ นท ่่่๓๑่่มกราคม่่๒๕64่่ครบ่่๔่่เด่ือนพอด  
กรณ น จ้ะได่ ร บการเล่ื่อนเง นเดือนในว นท ่่ ๓๑่่มกราคม่่๒๕64่่(ว่ นท ่ถ งแก ความตาย) 

๗.๔่ข าราชการผู ซ ่งได ร บอนุญาตให ไปศ กษา่ฝึกอบรม่ดู่งาน่หรอืปฏ่ บ่ ต่ การว่ จ ยในประเทศ่
หรอืต่ างประเทศ่ต่ องม่ เวลาปฏ่ บ่ ต่ ราชการไม่ น อยกว่ า่๔่เด่ือน 

กรณ ข าราชการไปฝ่ กอบรมภายในประเทศ่ ส าน กงานปล่ ดกระทรวงสาธารณสุ่ขได่ ม 
หน งสือหารอืไปย งส่ าน กงาน่ ก.พ.่ ว่ าม กรณ่ ใดบ่ างท ่่ ก.พ.่ ยกเว่ นให สามารถเล่ื่ อนเง นเดือนได ่ ซ ่งย งไม่ ได่ 
ร บการแจ่ ง่อย างเป็นทางการ่แต่ ได่ ร บการช แ้จงแนวทางการพ่ จารณา่ด่ งน ้ 

1.)กรณ่ ท ่ ส วนราชการส่ ่ งให ข าราชการไปเข าร บการฝ่ กอบรมตามน่ ยหน่ งสือส่ าน่ กงาน่ก.พ.่
ท ่่ นร่ 1013.8.5/ว่ 22่ ลงว นท ่่ 15่ ก นยายน่ 2552่ เรื่องหล กเกณฑ ่ ว่ ธ่ การ่ และเงื่อนไขการให่ 
ข าราชการ่ พลเร่ือนสาม่ ญไปศ่ กษาเพ ่ มเต่ ม่ ฝ่ กอบรม่ ดู่งาน่ หร่ือปฏ่ บ่ ต่ การว่ จ่ ยในประเทศ่ ข่ อ่ 9่
ก่ าหนดว่ า่“การให ่ ข่ าราชการไปฝ่ กอบรมตามหล่ กเกณฑ่ ่ ว่ ธ่ การ่ และเงือ่นไขน่ ้ถ่ือเป่ นการให่ ข่ าราชการ
เด่ นทางไปราชการตามระเบ่ ยบส่ าน่ กนายกร่ ฐมนตร ว่ าด่ วยการอนุ่ม่ ต่ ให่ เด่ นทางไปราชการและการจ่ ดการ
ประชุ่มของทางราชการ่พ.ศ.่2524”่ด่ งน ้นหากข่ าราชการผู่ ใดไปราชการตามหล่ กเกณฑ ด่ งกล าวข างต่ นจะ
ท่ าให ข าราชการผู่ น ้นม ส ทธ่ ได่ ร บการพ จารณาเล่ื่อนเง นเดือนเช นเด ยวก บข าราชการท ่ปฏ่ บ่ ต่ ราชการปกต   

2.)่กรณ ผู ไปฝึกอบรมจะต องม เวลาปฏ บ่ ต่ ราชการไม่ น อยกว่ า่4่เด่ือน่ตามข่ อ่8่(6)่ของกฎ่
ก.พ.่ ว่ าด่ วยการเลื่ อนเง่ นเด่ือน่ พ.ศ.่ 2552่ จะเก่ ดข น้เฉพาะกรณ่ ท ่ ข่ าราชการผู่ น ่ นม่ ความประสงค่ จะ
ขอลาไปฝ่ กอบรม่ (ราชการม่ ได่ ส่ งไป)่ โดยจะต่ องด่ าเน่ นการตามระเบ ่ยบว่ าด่ วยการลาของข่ าราชการ่
พ.ศ.่ 2535่ ข่ อ่34่ซ ง่ก่ าหนดไว่ โดยสรุ่ปว่ า่“ข่ าราชการซ่ ่งประสงค่ จะลาไปศ่ กษา่ฝ่ กอบรม่ดู่งาน่
หร่ือปฏ่ บ่ ต่ การว่ จ่ ย่ ณ่ ต่ างประเทศ่ ให เสนอหร่ือจ ดส งใบลาต อผู บ่ งค บบ่ ญชาตามล าด่ บจนถ งปล ดกระทรวง
หร่ือห วหน าส วนราชการ่ข น้ตรงเพ่ื่ อพ่ จารณาอนุ่ญาตส่ าหร่ บการลาไปศ่ กษาฝ่ กอบรม่ดู่งาน่หร่ือปฏ่ บ่ ต่ การ
ว่ จ่ ยในประเทศให่ เสนอหร่ือจ่ ดส่ งใบลาต่ อผู่ บ่ งค่ บบ่ ญชาตามล่ าด่ บจนถ่ งห่ วหน่ าส่ วนราชการหร่ือ
ห่ วหน่ าส่ วนราชการข่ ้นตรง่เพื่อพ จารณาอนุ่ญาต” 
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ด่ งน ้นการท ท่างราชการส งข าราชการไปเข่ าร บการฝึกอบรมจะถือว่ าข าราชการผู่ น ้นไป

ราชการ่ และข่ าราชการผู่ น ้นจะม่ ส่ ทธ่ ได่ ร่ บการพ่ จารณาเล่ื่อนเง่ นเด่ือน่ เพราะเจตนารมณ่ ของ่ ข่ อ่ 9่
ของหน่ งส่ือ่ส่ าน่ กงาน่ก.พ.่ท ่่ นร่1013.8.5/ว22่ลงว่ นท ่่15่ก่ นยายน่2552่ต่ องการคงส่ ทธ่ 
ของข่ าราชการ่ ท ่ ทางราชการส่ งไปฝ่ กอบรมในประเทศให่ ได่ ร่ บส่ ทธ่ ท ่ จะได่ ร่ บการพ่ จารณาเล่ื่ อนเง่ นเด่ือนได่ 
เช่ นเด่ ยวก่ บระเบ่ ยบ่หรอืหล กเกณฑ่ เด่ ม 

 
7.๕.่ ตามข่ อ่ ๘่ (๘)่ ของกฎ่ ก.พ.่ ฉบ่ บด่ งกล าวก่ าหนดว า่ “ในคร ่งปีท แ่ล วมาต่ องไม่ ลา่

หรือมาท างานสายเก่ นจ านวนคร ้งท ่ผู บ่ งค บบ่ ญชาผู่ ม อ านาจส ่งเลื่อนเง นเดือนหรือผู ซ ่งได่ ร บมอบหมาย่
ก าหนดเป็น่ หน งส่ือไว่ ก อนแล ว่ โดยค่ าน งถ งล กษณะงาน่ และสภาพท่ องท ่อ นเป่ นท ต่่ ้งของแต่ ละส วนราชการ
หร่ือหน่ วยงาน”่ ซ ่งส่ าน่ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุขได่ ก่ าหนดหล่ กเกณฑ่ ให่ ข่ าราชการในส งก่ ด
ส่ าน่ กงานปล่ ดกระทรวงสาธารณสุขส วนกลาง่ และหน วยงานในราชการบร่ หารส่ วนกลางท ่ม ส าน่ กงานต ้งอยู 
ในส่ วนภู่ม่ ภาคถ่ือปฏ่ บ่ ต่ แล ว่ด่ งน ้น่หากส วนราชการใดในส่ วนภู่ม่ ภาคจะก าหนดหล่ กเกณฑ การลา่และการมา
ท่ างานสาย่ เพ่ือให ข าราชการ่ ในส งก ดถือปฏ่ บ่ ต่ ่ ก ขอให เร ่มด่ าเน นการต ้งแต่ ต่ นรอบการประเม่ น่ โดย
จะต องเสนอให่ ผู ว่ าราชการจ งหว ดซ ่ง่เป่ นผู ม อ านาจส ง่เลื่อนเง นเดือนเป็นผู พ จารณาในเร่ื่องด งกล าว 

7.๖.่ข าราชการผู ได่ ร บอนุญาตให ลาไปปฏ่ บ่ ต่ งานในองค่ การระหว างประเทศ่หรือถูกส ่งให 
ไปท่ าการใด่ซ ่งให่ น่ บเวลาระหว่ างน ้นเหม่ือนเป่ นเวลาราชการ่เมือ่ข่ าราชการผู่่ น ้นกล่ บมาปฏ่ บ่ ต่ ราชการ
ให ผู บ่ งค บบ่ ญชาผู่ ม อ านาจส ่งเลื่อนเง นเดือนพ จารณาส ่งให่ ม การค านวณหาอ ตราเง นเดือนท จ่ะได่ ร บเมือ่กล บ่
มาปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่โดยเลื่อนเง นเดือนให่ ในอ ตราไม เก นร อยละ่๓่ของฐานเง่ นเดือนข่ าราชการผู่ น ้นในแต ละ
รอบ่การประเม่ นส าหร บช่ วงเวลาท ไ่ด่ ร บอนุญาตให ลาไปปฏ่ บ่ ต่ งาน่หรือช วงเวลาท ่ถูกส ่งให่ ไปท าการน ้น 

7.๗.่ ในกรณ่ ท ่ข าราชการผู่ ใดถูกแต่ งต่ ้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณ่ ถกูกล าวหาว่ ากระท าผ ด่
ว่ น ยอย างร ายแรง่ หรอืถูกฟ่ องคด อาญา่ ถ าม ผลการประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการอยู ในเกณฑ่ ได่ ร บการเล่ื่อน่
เง นเดือน่ก ให ส ่งเลื่อนเง่ นเดือนให่ แก่ ข าราชการผู่ น ้น่ โดยไม ต่ องรอการเล่ื่อนเง นเดือนแต่ อย างใด่ รายละเอ่ ยด่
ตามข อ่๘(๑)่และข อ่๑๒่ของ่กฎ่ก.พ.่ฉบ่ บด่ งกล าวข างต่ น 

7.8.่ข่ าราชการผู่ ใดอยู ในเกณฑ่ ท จ่ะได่ เลื่อนเง นเด่ือน่แต่ ผู น ้นจะต องพ นจากราชการไปเพราะ่
เหตุเกษ ยณอายุตามกฎหมายว่ าด่ วยบ่ าเหน จบ่ านาญข าราชการหร่ือเกษ่ ยณอายุก อนก าหนด่ (ถ าม )่ ให ผู บ่ งค บบ่ ญชา่
ผู ม อ านาจส ่งเล่ื่อนเง นเดือน่ส ่งเล่ื่อนเง นเดือนให ผู น ้นเพ่ือประโยชน่ ในการค านวณบ าเหน จบ่ านาญในว่ นท ่่ ๓๐่ ก นยายน่
ของปีท จ่ะพ นจากราชการ 

ในกรณ่ ท ่ข าราชการซ่ ่งต ่องพ นจากราชการด วยเหตุด่ งกล าวข างต่ น่ ได่ ร บเง นเดือนถ่ งข ้นสูงสุด่
ของสายงาน่หร่ือระด่ บต่ าแหน่ งตามท ่่ ก.พ.่ก่ าหนดแล่ ว่ (เต่ มข ่ น)่จะไม่ ได่ ร่ บค่ าตอบแทนพ่ เศษ่เนื่องจาก่
ตามระเบ ยบกระทรวงการคล งว่ าด่ วยการเบ กจ่ ายค่ าตอบแทนพ เศษของข่ าราชการและลู่กจ างประจ าผู ได่ ร บเง นเดือน่
หร่ือค่ าจ่ างถ่ งข น้สู่ง่ หร่ือใกล่ ถ่ งข น้สู่งของอ่ นด่ บหร่ือต่ าแหน่ ง่ พ.ศ.2550่ ซ ่งแก่ ไขเพ ม่เต่ มโดยระเบ่ ยบ่
กระทรวงการคล่ งว่ าด่ วยการเบ กจ่ ายค่ าตอบแทนพ เศษฯ่ (ฉบ่ บท ่่ 2่ )่ พ.ศ.่ 2551่ ก าหนดม ให จ ายค าตอบแทน
พ เศษ่ให แก่ ข าราชการในกรณ่ ด่ งกล าว 

7.9่ข าราชการผู่ ใดได่ ร บเง่ นเดือนถ งระด บเง นเดือนสู่งสุ่ดตามท่ ่่ก.พ.่ก าหนดส าหร่ บต่ าแหน ง 
ท ่ด ารงอยู แล ว่หากต อมาผู น ้นได ร บแต งต ้งให ด ารงต าแหน งสูงกว าเง นเดือนสูงสุดตามท ่่ก.พ.ก าหนดส าหร บ
ต าแหน งท ่ได ร บการแต งต ้งใหม น ้น่ให ผู บ งมท ่่ ก.พ.่ก่ าหนดส าหร่ บต่ าแหน่ งท ่ ได่ ร่ บการแต่ งต่ ้งใหม่ น ้น่ให่ 
ผู่ บ่ งค่ บบ่ ญชาผู่่ ม่ อ่ านาจส ่งเลื่ อนเง่ นเด่ือน่ส ่งเลื่ อนเง่ นเด่ือนให่ ผู่ น ่ นเป่ นกรณ่ พ่ เศษได ่โดยให่ น่ าผลการ
ประเม่ นผลการปฏ่ บ่ ต่ ราชการคร่ ้งหล่ งสุ่ดมาใช ่ในการพ จารณาเลื่อนเง่ นเดือนด งกล่ าว่และให่ เลื่อนเง่ นเดือน
ต ้งแต่ ว่ นท ่ ได่ ร บการแต่ งต่ ่ งให่ ด่ ารงต าแหน่ งน ้น่รายละเอ่ ยดตามข่ อ่17่ของกฎ่ก.พ.ฉบ่ บด่ งกล าวข างต น่ซ ่งการ
ส่ ่งเล่ื่อนเง นเดือนในกรณ่ น ้จะต่ องเป็นกรณ ท ่่ได่ ร บการเล่ื่อนระด บต่ ้งแต่ ว่ นท ่่ 2่ตุ่ลาคม่2552่เป่ นต่ นไป่ 
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ส าหร บกรณ ท ่ม ข าราชการได ร บเง นเดือนสู่งสุดของระด่ บ่ (เต่ มข น้)่ อยู ก อนว นท ่่ 1่ ตุ่ลาคม่

2552่และในว่ นท ่่1่ตุ่ลาคม่2552่ไม่ ได่ ร่ บการเลื่อนเง นเดือน่แต่ ได่ ร่ บค่ าตอบแทนพ เศษ่และได่ ร บการ
เลื่อนระด บ่ สูงข ้นในว นท ่่ 1่ ตุ่ลาคม่ 2552่ เช นเด ยวก่ น่ กรณ น ้่ ให ผู บ่ งค บบ่ ญชาผู่ ม อ านาจส ่งเล่ื่อน
เง นเดือนด่ าเน นการ่ตามหน งสือส าน กงาน่ก.พ.่ท ่่ นร่0708.1/ว13่ลงว่ นท ่่ 5่ พฤศจ่ กายน่ 2544่ และ
ตามกฎ่ ก.พ.่ ว่ าด่ วยการ่ เลื่อนข่ ้นเง นเดือน่พ.ศ.2544่ท ง้น ้ตามน่ ยข อ่ 21่ ของกฎ่ ก.พ.่ ว่ าด่ วยการเล่ื่อน
เง นเดือน่พ.ศ.2552่ท ่ก าหนดว า่ “การเลื่อนเง่ นเดือนในว นท ่่ 1่ ตุ่ลาคม่ 2552่ ส่ าหร บคร ่งปีหล งของ
ปีงบประมาณ่พ.ศ.2552่ให เป่ นไป่ตามหล กเกณฑ และว ธ่ การท ่ใช บ่ งค บอยู ก อนว นท ่่ กฎ่ก.พ.่น ้ใช บ่ งค บ” 

 
7.10่ตามข่ อ่๑๘่ของกฎ่ก.พ.่ว่ าด่ วยการเลื่อนเง นเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่ก าหนดว าข าราชการ่

พลเร่ือนสาม่ ญผู่ ใดไม่ อยู่ ในหล่ กเกณฑ่ ท่ ่จะได่ ร่ บการเลื่อนเง่ นเด่ือนตามข่ อ่ ๘่ เพราะเหตุ่เก ย่วก่ บระยะเวลา่
การปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่การลา่หรอืการมาท างานสาย่แต่ ผู บ่ งค บบ่ ญชาผู่ ม อ านาจส ่งเลื่อนเง นเดือนพ จารณาแล วเห นว่ า่
ม เหตุผลพ่ เศษ่ ท ่สมควรเลื่อนเง นเด่ือนให ข าราชการพลเร่ือนสาม ญผู น ้น่ ให่ ผู บ่ งค่ บบ่ ญชาผู ม่ อ านาจส ่งเล่ื่อน่
เง่ นเด่ือนน่ าเสนอ่ อ.ก.พ.กระทรวง่ พร่ อมด่ วยเหตุ่ผลเพื่ อพ่ จารณาเป่ นการเฉพาะราย่ ถ่ า่ อ.ก.พ.กระทรวง่
เห นชอบด่ วย จ่ งจะส่ ่งเลื่อนเง นเดือนได  

 
การดาูเน นการของสู่วนราชการ  

1.่ น บอ่ ตราเง นเดือนข าราชการท่ ่ม คนครองอยู่ ่ ณ่ ว่ นท ่่ ๑่ ม นาคม่ หรอืว่ นท ่่ ๑่ ก นยายน่
ตามบ่ ญช่ ถอืจ ายเง่ นเดือนข่ าราชการ่ (จ.๑๘)่ (อ ตราว่ างไม่ น บ)่ เพ่ือค านวณวงเง นเลื่อนเง นเดือนร อยละ่๓่โดย่
แบ่ งเป่ นประเภทต่ าแหน่ ง่ และระด่ บ่ แล่ วจ่ ดท่ าบ่ ญช่ รายละเอ่ ยดท ่ เก ่ ยวข่ อง่ ส่ งส่ าน่ กงานปล่ ดกระทรวง่
สาธารณสุ่ขภายในระยะเวลาท่ ่ก าหนด่ เมื่อส าน กงานปล่ ดกระทรวงสาธารณสุ่ขตรวจสอบแล่ วจะยืนย นยอดให่ ่
ทราบต่ อไป 

 
2. ใ่ห่ ส่ วนราชการแจ่ งผลการพ่ จารณาและความเห่ นในการเล่ื่อนเง่ นเด่ือนของข่ าราชการ่ผู 

ด่ ารงต าแหน งประเภทว ชาการ่ระด บเช่ ่ยวชาญ่(ตามท่ ่ปฏ่ บ่ ต่ จร ง)่รวมท ง้ข าราชการในประเภทว ชาการระด บ
ช านาญการพ เศษลงมา่ส งส าน กงานสาธารณสุ่ขจ งหว ดฯ่ภายในก าหนด พ่ร อมแบบสรุปการประเม่ นผลการ
ปฏ บ่ ต่ ราชการ 

3.่การด่ าเน นการในรายละเอ่ ยดต่ าง่ๆ่ให ด่ าเน นการตามแผนปฏ บ่ ต่ การเก ย่วก บการประเม่ นผล่
การปฏ่ บ่ ต่ ราชการ่และการเล่ื่อนเง นเดือน่ณ่ว่ นท ่่ ๑่ เมษายน่ /่ ๑่ตุ่ลาคม่ (ตามเอกสารหมายเลข่1) 

  



 
 

 

























สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  เป็นธรรม  และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  จึงเห็นสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  ข้อ  1  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า  “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2558” 

  ข้อ  2  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2552  และ  พ.ศ.  2554 

  ข้อ  3  หลักเกณฑ์และวิธีการนี้  ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558  เป็นต้นไป 

  ข้อ  4  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  (เงินบ ารุง)  และน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 
      (1)  การปรับค่าจ้างกรณีการจ้างต่อเนื่องและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
      (2)  การเลิกจ้าง 
      (3)  การจ้างงานต่อ 
     (4)  การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     (5)  การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 

  ข้อ  5  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้  มีหลักการที่จะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลส าเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยหน่วยบริการต้องก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
ให้มีความชัดเจน  สามารถตรวจสอบได้ 

  ข้อ  6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)   
ให้ประเมินจากผลงานของลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้น  ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

   (ก)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
        (1)  ปริมาณผลงาน 
        (2)  คุณภาพผลงาน 
        (3)  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
        (4)  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 
 
 

(ข)  การประเมิน..... 
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  (ข)  การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองค์ประกอบ  ดังนี้ 
        (1)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
        (2)  บริการที่ดี 
        (3)  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
        (4)  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
        (5)  การท างานเป็นทีม 

ฯลฯ 

  หน่วยบริการอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบการประเมินอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ในต าแหน่งต่าง ๆ 

  ในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  มาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น  5  ระดับ  คือ  ดีเด่น  
ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง  โดยก าหนดช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ คะแนน ค าอธิบาย 
ดีเด่น 95 - 100 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกว่า

มาตรฐานหรือข้อก าหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 
ดีมาก 85 - 94 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเกินมาตรฐาน

หรือข้อก าหนดหรือดีกว่าที่คาดหวัง 
ดี 75 - 84 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน

หรือข้อก าหนดหรือตามคาดหวัง 
พอใช้ 65 - 74 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต่ ากว่า

มาตรฐานหรือข้อบกพร่องอยู่เสมอหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
ต้องปรับปรุง น้อยกว่า  65 ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง 

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ให้ใช้ตามแบบ
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ดังแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะงาน ทั้งนี้  การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน  ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงาน 
ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

      (1)  ช่วงเริ่มรอบการประเมิน  ให้หน่วยบริการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงาน
ในภาพรวมของหน่วยบริการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ปฏิบัติ  
จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน  และลูกจ้างชั่วคราว ฯ  แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏิบัติงาน ซึ่งลูกจ้างชั่วคราว ฯ  ผู้นั้น 
ต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น  โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังด้วย 

 

(2)  ในระหว่าง..... 
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   (2)  ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตามข้อ  (1)  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
และผลส าเร็จของงานทีห่น่วยบริการก าหนด 

   (3)  เมื่อครบรอบการประเมิน  ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินด าเนินการ  ดังนี้ 
         (3.1)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยบริการก าหนด 
         (3.2)  จัดท าบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
         (3.3)  เสนอบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา  เพ่ือความเป็นมาตรฐาน โปร่งใสและ
เป็นธรรมในการประเมิน  ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าหน่วยบริการเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลต่อไป 
         (3.4)  แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  
และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น 

  ข้อ  8  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ปีละ  2  ครั้ง  ตามปีงบประมาณ คือ 
  ครั้งที่  1  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่ง  ถึงวันที่  
31  มีนาคม  ปีถัดไป 
  ครั้งที่  2  ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน  
ปีเดียวกัน 

  ข้อ  9  ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ผู้ใด  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผล
การปฏิบัติงานแล้ว  มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง  ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี  
ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ  10  กรณีท่ีจะมีการจ้างงานต่อเนื่องในลักษณะงานเดิมหรือลักษณะงานใหม่ ให้หน่วยบริการ
น าผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  ผู้นั้นมาประกอบการพิจารณา  
โดยผู้ได้รับการพิจารณาให้จ้างงานต่อเนื่องได้  จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงาน  2  ครั้ง
ติดต่อกันในปีที่จะจ้างต่อไม่ต่ ากว่าระดับดี  ทั้งนี ้ ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้างพิจารณา
สั่งจ้างต่อไป 

  ข้อ  11  ให้หน่วยบริการวางระบบจัดเก็บผลการประเมิน  เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในข้อ  4 

 



















 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๗ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

- ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ แนวทางปฏิบัติการจัดท าค าม่ันในการพัฒนาตนเอง กรณีข้าราชการมีผล
การปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ๖๐) 

- กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
- กฏ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิ 

ภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒  
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                           ปกรณ์ จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                      (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                       วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓                          วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                     (นายศุภชัย  รนิทร์น้อย) 
                                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                                 วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 


