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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑10๐๐
7 เมษายน 2554

เรื่อง การกําหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)
สําหรับกลุ่มวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 196 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2554
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ได้ กํ า หนดอั ต ราค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สายงานพยาบาลวิ ช าชี พ
นั กวิชาการสาธารณสุ ข กลุ่ ม สหวิ ชาชีพและสายงานนักเรียนทุนอื่นๆ หลักสู ตร 2 ปี ในสังกั ดสํ านัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป นั้น
เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐ
ประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จึงได้กําหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวสําหรับกลุ่มวิชาชีพ
ให้ มี ค วามเหมาะสมและกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการปรั บ อั ต ราค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอก
งบประมาณ(เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ พ.ศ. 2554 รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) กลุ่มวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ดังสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 1-4 และให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง โดยให้เริ่มดําเนินการได้สําหรับการจ้างงานใหม่ตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2554 เป็นต้นไป สําหรับผู้ที่ได้รับการจ้างอยู่เดิม(ก่อน 1 เมษายน 2554) ให้หน่วยบริการปรับ

เพิ่มอัตรา…

-๒-

เพิ่มอัตราค่าจ้างจากฐานค่าจ้าง ณ ปัจจุบันอีกร้อยละ 5 ทุกตําแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 ส่วนการ
ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างประจําปี(เลื่อนค่าจ้าง) ให้เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างใหม่นี้ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ 2590 1350
โทรสาร 0 2590 1350
หมายเหตุ : ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเวียนแจ้ง รพช. สอ. สสอ. ทุกแห่ง

สิิ่งทีส่ ่งมาด้วยิ1

บัญชีค่าจ้างขั้นต่า-ขั้นสูงของลูกจ้างชัวคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบ่ารุง) กลุ่มวิชาชีพ
สังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สายงานเภสัชกร

อัตราค่าจ้าง: บาทิ(หลักสูตริ5 ปี) อัตราค่าจ้าง: บาทิ(หลักสูตริ6 ปี)

ขั้นสูง

16,440

16,440

ขั้นต่่า

11,700

13,780

ขั้นต่่าชั่วคราว(แรกบรรจุ)

11,030

13,120

สายงานพยาบาลวิชาชีพ

อัตราค่าจ้างิ: บาท

ขั้นสูง

16,440

ขั้นต่่า

11,060

ขั้นต่่าชั่วคราว(แรกบรรจุ)

10,530

สายงานนักวิชาการสาธารณสุข

อัตราค่าจ้างิ: บาท

ขั้นสูง

14,050

ขั้นต่่า

10, 640

ขั้นต่่าชั่วคราว(แรกบรรจุ)

10,330

สายงานสหวิชาชีพ

อัตราค่าจ้างิ: บาท

ขั้นสูง

16,440

ขั้นต่่า

11,060

ขั้นต่่าชั่วคราว(แรกบรรจุ)

10,530

อัตราค่าจ้างิ: บาทิ
(หลักสูตริ2 ปี ปวท.)

อัตราค่าจ้างิ: บาท
(หลักสูตริ2 ปี ปวส.)

ขั้นสูง

11,850

12,200

ขั้นต่่า

8,200

8,835

ขั้นต่่าชั่วคราว(แรกบรรจุ)

7,960

8,285

หลักสูตรนักเรียนทุนสายงานงานอื่นๆ

หมายเหตุ สายงานทีไ่ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับเพิม่ เงินิพ.ต.ส.ิตามระเบียบทีิ่ ก.พ.ิกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วยิิ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) กลุ่มวิชาชีพ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554
----------------------สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวธีการประเมน
ประสทธภาพและประสทธผลการปฏบัตงานของลูกจ้างชั่วคราวเงนนอกงบประมาณิ(เงนบารุง) กลุ่มวชาชีพ
ดังนี้
ข้อิ1 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวธีการนี้ิประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบัตงาน
ของลูกจ้างชั่วคราวเงนนอกงบประมาณิ(เงนบารุง) สาหรับการปฏบัตงานิตั้งแต่วันที่ิ1 เมษายนิิ2554
เป็นต้นไป
ข้อิ2 หลักเกณฑ์และวธีการประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบัตงานของ
ลูกจ้างชั่วคราวเงนนอกงบประมาณิ(เงนบารุง) ที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดนี้
มีหลักการที่จะประเมนประสทธภาพและประสทธผลการปฏบัตงานบนพื้นฐานของผลสาเร็จและ
ผลสัมฤทธ์ของงานเป็นหลักิโดยหน่วยงานที่จัดจ้างต้องกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ของ
งานที่ชัดเจน
ข้อิ3 การประเมนประสทธภาพและประสทธผลตามหลักเกณฑ์และวธีการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสทธภาพและประสทธผล
การปฏบัตงานิและนาผลการประเมนไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพจารณาในเรื่องต่างๆิดังนี้
3.1 การปรับค่าจ้างกรณีการจ้างต่อเนื่องและค่าตอบแทนอื่นๆ
3.2 การพัฒนาและการแก้ไขปรับปรุงการปฏบัตงาน
3.3 การให้ออกจากราชการ
3.4 การบรหารงานบุคคลอื่นๆ
ข้อิ4 การประเมนผลการปฏบัตงานของลูกจ้างชั่วคราวเงนนอกงบประมาณ(เงนบารุง) ให้
ประเมนจากผลงานิิโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ของงานและพฤตกรรมในการปฏบัตงานิิโดยกาหนดให้ มี
สัดส่วนของผลสัมฤทธ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละิ80
(ก) การประเมนผลสัมฤทธ์ของงานิิให้พจารณาจากองค์ประกอบิิดังนี้
(1) ปรมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
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(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(ข) การประเมนพฤตกรรมการปฏบัตงานิิให้ หน่วยบรการกาหนดสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏบัตงานที่ส่งผลต่อความสาเร็จของงานิิและระบุพฤตกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละ
สมรรถนะิิแล้วให้ประเมนพฤตกรรมที่แสดงออกในการปฏบัตงานจรงของลูกจ้างชั่วคราวเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะและพฤตกรรมบ่งชี้ที่กาหนด
ในแต่ละรอบการประเมนิิให้หน่วยบรการนาผลคะแนนการประเมนผลการปฏบัตงาน
ลูกจ้างชั่วคราวมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็นิ5 ระดับิคือิดีเด่นิิดีมากิิดีิิพอใช้ิิต้องปรับปรุงิิโดยกาหนด
ช่วงคะแนนประเมนของแต่ละระดับผลการประเมนิิดังนี้
ดีเด่นิ

95-100 คะแนน

ดีมาก

85-94 คะแนน

ดีิ

75-84 คะแนน

พอใช้ิ

65-74 คะแนน

ต้องปรับปรุงิ

น้อยกว่าิ65 คะแนน

แบบประเมนผลการปฏบัตงานของลูกจ้างชั่วคราวิิให้ หน่วยบรการใช้ตามแบบแนบท้ายนี้ิิ
หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานและวธีที่ หน่วยบรการเลือกใช้ในการประเมนผลการ
ปฏบัตงานของข้าราชการก็ได้ิิทั้งนี้ิิการประเมนดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกจที่ได้รับมอบหมายิิ
ความสาเร็จของงานิิผลผลตหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปฏบัตงานิิและตัวชี้วัดผลการปฏบัตงาน
ข้อิ5 การประเมนผลการปฏบัตงานของลูกจ้างชั่วคราวให้ดาเนนการตามวธีการดังต่อไปนี้
(1) ช่วงเร่มรอบการประเมนิิให้หน่วยบรการกาหนดเป้าหมายผลสาเร็จของงานใน
ภาพรวมของหน่วยบรการที่จะมอบหมายให้ลูกจ้างชั่วคราวปฏบัติิจากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนิิและ
ลูกจ้างชั่วคราวแต่ละคนิิร่วมกันวางแผนการปฏบัตงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความสาเร็จของงาน
ซึ่งลูกจ้างชั่วคราวผู้นั้นต้องรับผดชอบในรอบการประเมนนั้นิิโดยกาหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความสาเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมิิรวมทั้งระบุพฤตกรรมในการทางานที่คาดหวังด้วย
(2) ในระหว่างรอบการประเมนิให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนตดตามความก้าวหน้า
ในการปฏบัตงานตามแผนการปฏบัตงานตาม(1) รวมทั้งคอยให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏบัตงานิิเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวสามารถปฏบัตงานให้บรรลุเป้าหมายและผลสาเร็จของงานที่
กาหนด
(3) เมื่อครบรอบการประเมนิิให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมนดาเนนการิิดังนี้
(3.1) ประเมนผลการปฏบัตงานของลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และ
วธีการที่หน่วยบรการกาหนด
(3.2) จัดทาบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตามลาดับคะแนนผลการประเมน
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(3.3) เสนอบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวตามลาดับคะแนนผลการประเมนให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนผลการปฏ บัตงานิิพจารณามาตรฐานิิความโปร่งใสและเป็นธรรมของ
การประเมนิิก่อนที่จะเสนอผลการประเมนต่อหัวหน้าหน่วยบรการเพื่อนาไปใช้ในการบรหารงานบุคคลต่อไป
(3.4) แจ้งผลการประเมนโดยตรงแก่ลูกจ้างชั่วคราวิิและให้คาปรึกษา
แนะนาแก่ลูกจ้างชั่วคราวิิเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏ บัตงานให้ดีย่งขึ้น
ข้อิ6 ให้มีการประเมนผลการปฏบัตงานของลูกจ้างชั่วคราวิปีละิ2 ครั้งิตามปีงบประมาณิ
คือ
ครั้งที่ิิ1 ประเมนผลในช่วงการปฏบัตงานระหว่างวันที่ิิ1 ตุลาคมิถึงิิ31
มีนาคมิปีถัดไป
ครั้งที่ิิ2 ประเมนผลในช่วงการปฏบัตงานระหว่างวันที่ิิ1 เมษายนิิถึงิิ30
กันยายนปีเดียวกัน
ข้อิ7 ให้หัวหน้าหน่วยบรการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนผลการปฏบัตงานิ
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
(1) หัวหน้าหน่วยบรการ

เป็นประธาน

(2) หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายิ

เป็นกรรมการ

(3) ผู้ปฏบัตงานด้านงานบุคคลิ เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนผลการปฏบัตงานิมีหน้าที่ในการกลั่นกรองการ
ประเมนผลการปฏบัตงานิเพื่อให้เกดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพนจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมนก่อนิ
ที่จะเสนอผลการประเมนต่อหัวหน้าหน่วยบรการ
ข้อิ8 เมื่อเสร็จส้นการประเมนผลการปฏบัตงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประเมนแจ้งผล
การประเมนให้ลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้รับทราบิและให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏบัตงานให้
ดีขึ้น
ข้อิ9 ลูกจ้างชั่วคราวเงนนอกงบประมาณิ(เงนบารุง) ผู้ใดิซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมนผล
การปฏบัตงานแล้วมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมนตดต่อกันิ2 ครั้งิต่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทา
ความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งจ้างเพื่อพจารณาเลกจ้างต่อไปิพร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่ วคราวดังกล่าวทราบ
ภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันทราบผลการประเมนผลการปฏบัตงาน
ข้อิ10 กรณีที่จะมีการจ้างงานต่อเนื่องในลักษณะงานเดมหรือลักษณะงานใหม่ิให้นาผล
การประเมนการปฏบัตงานมาประกอบการพจารณาิโดยผู้ได้รับการพจารณาให้จ้างงานต่อเนื่องได้จะต้องมีผล
การประเมนการปฏบัตงานโดยเฉลี่ยิ2 ครั้งิไม่ต่ากว่าระดับดี ทั้งนี้ิให้ผู้บังคับบัญชาทาความเห็นเสนอผู้มี
อานาจจ้างพจารณาสั่งจ้างต่อไป
ข้อิ11 ให้หน่วยงานวางระบบการจัดเก็บผลการประเมนิเพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย๓
แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)กลุ่มวิชาชีพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน ครั้งที่……1….ระหว่างวันที่…31…ตุลาคม…2553…..ถึงวันที่……31……มีนาคม…2554………………………
ชื่อผู้รับการประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่เริ่มจ้าง………………………………………………………………..วันสิ้นสุดการจ้าง…………………………………………………………………….
ตําแหน่ง………………………………………กลุ่มงาน………………………………………………สังกัด………………………………………………………
ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
หน้าที่/ภารกิจ

ตัวชี้วัด/ผลงานจริง

1.

ระดับค่าเป้าหมาย(ก)
1

2

3

4

5

% น้ําหนัก
(ข)

รวม

100%

คะแนน(ก)
(ค=กxข)

ตัวชี้วัด :
ผลงาน :

2.

ตัวชี้วัด :
ผลงาน :

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน

=

คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)
5

=

=

x

100

=

หมายเหตุ : 5 ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย
100 ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น
100 คะแนน

๒
ส่วนที่ 3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

1

2

3

4

5

ต่ํากว่า
กําหนดมาก

ต่ํากว่า
กําหนด

ตามกําหนด

เกินกว่าที่
กําหนด

เกินว่าที่
กําหนดมาก

%

คะแนน

น้ําหนัก
(ข)

(ค)
(ค=กxข)

1. สมรรถนะ...
* (ระบุพฤติกรรมบ่งชี้)
2. สมรรถนะ...
* (ระบุพฤติกรรมบ่งชี้)
รวม 100%
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน

=

คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)
5

=

x

=

100

=

หมายเหตุ : 5ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง
100 ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่มีฐานคะแนน
เต็มเป็น 100 คะแนน
ส่วนที่ 4 การสรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน(ก)

น้ําหนัก(ข) รวมคะแนน(ก) x (ข)

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน

80%

ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

20%
รวม 100%

๓
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน
รอบการประเมิน ครั้งที่…………….ระหว่างวันที่………………………………………..ถึงวันที่…………………………………………………………
ชื่อผู้รับการประเมิน(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่เริ่มจ้าง………………………………………………………………..วันสิ้นสุดการจ้าง…………………………………………………………………….
ตําแหน่ง………………………………………กลุ่มงาน………………………………………………สังกัด………………………………………………………
ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
หน้าที่/ภารกิจ

ตัวชี้วัด/ผลงานจริง

1.

ระดับค่าเป้าหมาย(ก)
1

2

3

4

5

% น้ําหนัก
(ข)

รวม

100%

คะแนน(ก)
(ค=กxข)

ตัวชี้วัด :
ผลงาน :

2.

ตัวชี้วัด :
ผลงาน :

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน

=

คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)
5

=

=

x

100

=

หมายเหตุ : 5 ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย
100 ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นคะแนนที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น
100 คะแนน

๔
ส่วนที่ 3 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ระดับที่แสดงออกจริง (ก)
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

1

2

3

4

5

ต่ํากว่า
กําหนดมาก

ต่ํากว่า
กําหนด

ตามกําหนด

เกินกว่าที่
กําหนด

เกินว่าที่
กําหนดมาก

%

คะแนน

น้ําหนัก
(ข)

(ค)
(ค=กxข)

1. สมรรถนะ...
* (ระบุพฤติกรรมบ่งชี้)
2. สมรรถนะ...
* (ระบุพฤติกรรมบ่งชี้)
รวม 100%
คะแนนผลสัมฤทธิ์
ของงาน

=

คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)
5

=

x

=

100

=

หมายเหตุ : 5ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง
100 ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนนที่มีฐานคะแนน
เต็มเป็น 100 คะแนน
ส่วนที่ 4 การสรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน

คะแนน(ก)

น้ําหนัก(ข) รวมคะแนน(ก) x (ข)

ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน

80%

ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

20%
รวม 100%

ระดับผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน รอบที่ 1

ระดับผลการประเมิน รอบที่ 2

สรุปผลการประเมินทั้งปี
(ผลการประเมินครั้งที่ 1+ ผลการประเมินครั้งที่ 2)
2

ดีเด่น 95-100%

ดีเด่น 95-100%

ดีเด่น 95-100%

ดีมาก 85-94%

ดีมาก 85-94%

ดีมาก 85-94%

ดี

ดี

ดี

75-84%

75-84%

75-84%

พอใช้ 65-74%

พอใช้ 65-74%

พอใช้ 65-74%

ต้องปรับปรุง 0-64%

ต้องปรับปรุง 0-64%

ต้องปรับปรุง 0-64%

๕
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน
ผู้รับการประเมิน :
ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว

ลงชื่อ.........................................
ตําแหน่ง.....................................
วันที่...........................................

ผู้ประเมิน :
ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่...................................

ลงชื่อ.........................................
ตําแหน่ง.....................................
วันที่...........................................

ส่วนที่ 6 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป:
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

ตําแหน่ง…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

วันที่………………………………………………

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี):
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
มีความเห็นต่าง ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

ตําแหน่ง…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

วันที่………………………………………………

สิ่งที่ส่งมาด้วยิ๔ิ

หลักเกณฑ์และวธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงนนอกงบประมาณิ(เงนบารุง)กลุ่มวชาชีพ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขิพ.ศ. 2554
--------------------------เพื่อให้การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส เป็นธรรมและ
มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 2 ในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณานี้
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
“รอบปีที่แล้วมา” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง
ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป
“ปีที่แล้วมา” หมายความว่า ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน
ของปีนั้น
ข้อ 3 ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
ผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักเพื่อใช้ในการประเมินปรับขั้นค่าจ้างไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามแบบ
ประเมินที่กาหนด
ข้อ 4 การปรับค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ให้ปรับปีละ 1
ครั้งคือวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เฉพาะกรณีที่เป็นการจ้างงานที่มีลักษณะต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการจัดทาเป็น
คาสั่งจ้างและกาหนดอัตราค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในข้อ 3
สาหรับบัญชีโครงสร้างค่าจ้างให้เป็นไปตามที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
กรณีที่หน่วยบริการกาหนดต้องไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างท้ายบัญชีนี้
ข้อ 5 การปรับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์นี้ให้คานวณเป็นอัตราร้อยละจากฐานค่าจ้างเดิมก่อน
การปรับค่าจ้างในปีนั้น แต่ไม่เกินร้อยละ 6 และให้ปรับได้ไม่เกินขั้นสูงของอัตราค่าจ้างที่กาหนด
ข้อ 6 ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการพิจารณาปรับขั้นค่าจ้างในรอบปีที่แล้วมาต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ทางราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ 3 แล้ว
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
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(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษใน
ความผิด จนถึงวันออกคาสั่งจ้าง(1 ตุลาคม)
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร
(4) ต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หน่วยงานกาหนด โดยคานึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็น ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งอนุโลมตามที่ถือปฏิบัติกับข้าราชการ
ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการในตาแหน่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ได้
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 12 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 30 วันทาการ(ลาป่วย
และลากิจส่วนตัว) แต่ไม่รวมถึงการลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
(ข) ลาพักผ่อน
(ค) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร
เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
(6) กรณีได้รับการจ้างงานใหม่ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการดังนี้
(6.1) มีเวลาปฏิบัติราชการในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
(6.2) ได้รับการจ้างงานในวันที่ 2 หรือวันเปิดทาการแรกของเดือน
กุมภาพันธ์ เนื่องจากวันที่ 1 หรือวันถัดไปของเดือนดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ
ข้อ 7 ลูกจ้างชั่วคราวอาจได้รับการพิจารณาปรับค่าจ้างเป็นพิเศษ โดยผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อ 3 แล้ว เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นหรือดีมากอาจได้รับ
การปรับค่าจ้างเป็นพิเศษในอัตราร้อยละ 3 - 6 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นหรือดี
มาก ต้องมีสัดส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายนและ
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่นหรือดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการ จนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสียงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าความรับผิดชอบของตาแหน่งจนเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรา เหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
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ข้อ 8 วงเงินที่ใช้ในการปรับค่าจ้างปกติและเป็นพิเศษ ให้ใช้ภายในวงเงินร้อยละ 3 ของ
อัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน
หน่วยบริการอาจกาหนดวงเงินเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินร้อยละ 4
ข้อ 9 ในกรณีที่มีการคานวณเพื่อปรับค่าจ้าง หากคานวณแล้วมีเศษไม่ถึงห้าบาทให้ปรับเพิ่ม
เป็นห้าบาท
ข้อ 10 การพิจารณาปรับค่าจ้างตามข้อ 6 และข้อ 7 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายนาผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 3 มาเป็นหลักในการพิจารณาปรับ
ค่าจ้าง โดยให้พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาระเบียบวินัยการปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างของหน่วยงาน และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการ
พิจารณา พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจออกคาสั่ง
ข้อ 11 หน่วยงานอาจกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบารุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่ วยบริการใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
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