
 
 
 
 
 

 
ประกาศสาํนกังานสถิตแิหง่ชาต ิ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารจัดสรรเงินรางวัลใหแ้ก่ข้าราชการและลกูจ้างประจํา  
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 

................................................. 
     

ด้วยสํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4  
โดยคํานวณจากคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ คือ ๓.๙๙๘๓ คะแนน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,251,871.68 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหม่ืน 
หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เพ่ือนําไปจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 
๑๒๐๑/๙47 ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๕6 เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4) 

บัดน้ี คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕4 (คําสั่ง สสช. ที่ 119/๒๕๕6 ลงวันที่ 23 เมษายน ๒๕๕6) ได้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕4 เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินรางวัล 
1.1 เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่สังกัดราชการบริหาร

ส่วนกลาง ดํารงตําแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕4   
1.2 ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการต้ังแต่ระดับ “ดี” ขึ้นไป ตามระดับผลการประเมิน 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้อง
ปรับปรุง 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
2.1 ให้แบ่งเงินรางวัลทั้งหมด ออกเป็น ๒ ส่วน เท่าๆ กัน เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ

จัดสรรเงินรางวัล ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนเงินเดือน) ดังน้ี 
2.1.1 รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕4  
2.1.2 รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕4  

2.2 ในแต่ละรอบการประเมินฯ ให้จัดกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรเงินรางวัล เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

2.2.1 กลุ่ม 1 ข้าราชการระดับสูง ประกอบด้วย ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
และระดับต้น ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงและระดับต้น และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิและระดับเช่ียวชาญ 

 

/2.2.2 กลุม่ 2... 
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2.2.2 กลุ่ม ๒ ข้าราชการระดับกลาง ประกอบด้วย ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษและระดับชํานาญการ 

2.2.3 กลุ่ม ๓ ข้าราชการระดับต้น ประกอบด้วย ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ ตําแหน่งประเภทท่ัวไปทุกระดับ และลูกจ้างประจํา 

2.3 จํานวนเงินรางวัลในแต่ละรอบการประเมินฯ  ให้นํามาคํานวณแบ่งเป็นเงินรางวัลของ
แต่ละกลุ่ม โดยมีนํ้าหนักการจ่ายเงินรางวัล ดังน้ี 

 

 กลุ่ม ๑ 
ข้าราชการะดับสูง 

กลุ่ม ๒ 
ข้าราชการระดับกลาง

กลุ่ม ๓ 
ข้าราชการระดับต้น 

นําหนักการจ่าย ๑.๐๐ ๑.๒๕ ๑.๔๐ 
จํานวน (คน) A B C 
นําหนักการจ่าย x จํานวน ๑.๐๐(A) ๑.๒๕(B) ๑.๔๐(C) 

 
   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

2.4 จํานวนเงินรางวัลที่คํานวณได้ในแต่ละกลุ่ม ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่หน่ึง  ร้อยละ 3๐  จัดสรรเป็นรางวัลสําหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

สร้างผลงานให้กับสํานักงานสถิติแห่งชาติร่วมกัน โดยจัดสรรเป็นจํานวนที่เท่า ๆ กัน (แบ่งเท่ากันทุกคนในแต่ละ
กลุ่มที่มีผลการประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป) 

ส่วนที่สอง  ร้อยละ 7๐   จัดสรรเป็นรางวัลสําหรับความรับผิดชอบทุ่มเทและมีผลงาน
ทําให้สํานักงานสถิติแห่งชาติบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยให้จัดสรรให้แก่ผู้มีผลการประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป 
ตามสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัล ดังน้ี 

 
ระดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ สัดส่วนจ่ายเงินรางวัล 

ดีเด่น  5 
ดีมาก 4.5 
ดี 4 

 

/3. การปฏิบัติ... 

จํานวนเงินรางวัล กลุ่ม ๑ = จํานวนเงินรางวัลทั้งหมด x ๑.๐๐(A) 
[๑.๐๐(A) + ๑.๒๕(B) + ๑.๔๐(C)] 

จํานวนเงินรางวัล กลุ่ม ๒ = จํานวนเงินรางวัลทั้งหมด x ๑.๒๕(B) 
[๑.๐๐(A) + ๑.๒๕(B) + ๑.๔๐(C)] 

จํานวนเงินรางวัล กลุ่ม ๓ = จํานวนเงินรางวัลทั้งหมด x ๑.๔๐(C) 
[๑.๐๐(A) + ๑.๒๕(B) + ๑.๔๐(C)] 
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3. การปฏิบัติอ่ืนๆ  
3.1 ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลฯ 

ดําเนินการคํานวณเงินรางวัลตามประกาศน้ี 
3.2 ในกรณีที่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา มีการอุทธรณ์เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ

จัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕4 ให้ย่ืนคําอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๑๕ วัน  
นับจากวันที่ประกาศ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด 

                ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
  

 
                           (นางสาวรัจนา  เนตรแสงทิพย์) 
                   รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทน 
                                                          ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


