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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 
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หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจ าปี 
ของลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2558 
 

เพื่อให้การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม  
และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงเห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างไว้  ดังนี้  

1.  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า  “หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2558” 

2.  ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
(เงินบ ารุง)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  2552 และ พ.ศ. 2554 

3.  หลักเกณฑ์และวิธีการนี้  ใช้กับการปรับค่าจ้างประจ าปีของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ  (เงินบ ารุง)  ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  
เป็นต้นไป 

4.  ในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณานี้ 
 “รอบปีที่แล้วมา”  หมายความว่า  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ของปีหนึ่ง

ถึงวันที่  30  กันยายน  ของปีถัดไป 
  “เงินค่าจ้าง”  หมายความว่า  เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก

งบประมาณ (เงินบ ารุง) รายเดือน  ในการปฏิบัติงานให้แกห่น่วยบริการตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีโครงสร้าง
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

5.  ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลส าเร็จ
และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยหน่วยบริการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได้ 

6.  การปรับค่าจ้าง  ให้ปรับได้ปีละหนึ่งครั้ง  คือ  วันที่  1  ตุลาคม  ของทุกปี  โดยปรับค่าจ้าง
ได้ไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าจ้างเดิม  ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ข้อ 5  และไม่เกินขั้นสูงของอัตราค่าจ้าง
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

ทั้งนี้  ให้ควบคุมวงเงินงบประมาณการปรับค่าจ้างในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)   ณ  วันที่  1  กันยายน (หน่วยบริการอาจก าหนดวงเงินตาม
ความเหมาะสมและสถานะเงินบ ารุง) 

7.  ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ซึ่งจะได้รับการพิจารณาปรับค่าจ้างในรอบปี
ทีแ่ล้วมาต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

     (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าทีข่องตนด้วยความสามารถและอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้า
แก่ทางราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าระดับดี   
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     (2)  ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา 
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์  
ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     (3)  ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งหรือจ านวนวันที่หน่วยบริการก าหนด  
โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละหน่วยบริการหรือหน่วยงาน  ซึ่งอนุโลมตามที่ถือ
ปฏิบัติกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันก็ได้ 

     (4)  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ  12  เดือน  โดยมีวันลาไม่เกิน  30  วันท าการ  (ลาป่วย
และลากิจส่วนตัว)  แต่ไม่รวมถึงการลาดังต่อไปนี้  

(ก)  ลาคลอดบุตรไม่เกิน  90  วัน 
 (ข)  ลาพักผ่อน 
 (ค)  ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร  

เข้ารับการระดมพล  หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อม  ปีหนึ่งไม่เกิน  60  วัน 
   (ง)  การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ 

     (5)  กรณีการจ้างงานใหม่  ต้องมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  8  เดือน  ยกเว้น  
ได้รับการจ้างงานในวันที่  2  หรือวันเปิดท าการวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์  เนื่องจากวันที่  1  หรือวันถัดไป
ของเดือนกุมภาพันธ์ในปีนั้นตรงกับวันหยุดราชการ 

8.  การพิจารณาปรับค่าจ้างตามข้อ 7  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  5  มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับค่าจ้าง  ประกอบกับข้อมูล
การลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาระเบียบวินัย  การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง)  และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้น  แล้วรายงานผลการพิจารณาพร้อมข้อมูล
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ  จนถึงผู้มีอ านาจสั่งปรับค่าจ้าง 

 9.  ในกรณีท่ีค านวณเงินปรับค่าจ้างแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท  ให้ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นสิบบาท 

  10.  หน่วยบริการอาจก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2545 


