
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
จังหวัดเชียงใหม ่

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

1. การจัดสรรเงินรางวัล จังหวัดจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 30% คิดตามจ านวนข้าราชการและลูกจ้างประจ า ท่ีมีเลขท่ีต าแหน่งและมีฐาน
เงินเดือน ณ วันท่ี 1 กันยายน 2555 โดยดูจากการให้ความร่วมมือกับจังหวัด  
ส่วนที่ 2 70% รางวัลส าหรบัหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบทุ่มเทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและตามภารกิจหลักของส่วนราชการและตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี ท่ีมี
ผลท าให้ส่วนราชการฯ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
- ท้ังนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีมีผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับดี (ต่ ากว่า 3.0000 

คะแนน) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลท้ังสองส่วน 
2. หน่วยงานต้องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสรรเงินรางวัลขึ้นมา  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณา

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ และหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด ท้ังนี้  ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าได้ทราบโดยท่ัวกันด้วย 

3. การจัดสรรเงินรางวัลต้องจัดสรรตามท่ีจังหวัดจัดสรรให้เท่านั้น ห้ามน าเงินรางวัลมาหารเฉลี่ย 
แต่ต้องจัดสรรตามกลุ่ม ท้ัง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการระดับสูง กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการ
ระดับกลาง และกลุ่มท่ี 3 ข้าราชการระดับต้น ท้ังนี้ห้ามน าเงินของแต่ละกลุ่มมารวมกัน และ
ข้ามกลุ่ม 

4. ส่งแบบรายงานการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดส่งให้กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อตรวจสอบ 

5. หลังการตรวจสอบ ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค สามารถรับเช็คได้ท่ี งานการเงิน ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องมีหนังสือระบุบุคคลผู้รับเช็คจากหน่วยงาน ผู้มีสิทธิรับเช็คต้องเป็นผู้
ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลปี 2555 พร้อมเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ าตัวข้าราชการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

6. ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับส านักงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็น
หลักฐานการจ่าย 

7. เมื่อได้รับเช็คจากส านักงานจังหวัด ให้ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคแต่ละหน่วยงานน าเช็ค
ดังกล่าวฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้ในการรับเงินนอกงบประมาณท่ีขอเบิกจากส านักงาน
คลังจังหวัดเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คทันทีหรืออย่างช้าวันท าการถัดไป ก่อนจะน าเงินท่ีเรียกเก็บ
ได้โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละราย ภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีได้รับเช็คจากส านักงานจังหวัด โดยให้ใช้หลักฐานที่ธนาคารรับรองการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 

8. ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินรางวัล ให้กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นหลักฐาน จัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป  

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



สรุปสาระส าคัญของแนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติของส่วนราชการ 
จังหวัดและอดุมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

1)  จังหวัดเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า โดยแบ่งกลุ่มเป็น  3 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มท่ี 1 ข้าราชการระดับสูง (บริหารสูง-ต้น, อ านวยการสูง-ต้น, วิชาการ คุณวุฒิ-เชี่ยวชาญ) 
- กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการระดับกลาง (ช านาญการ, ช านาญาการพิเศษ) 
- กลุ่มท่ี 3 ข้าราชการระดับต้น (ปฏิบัติการ, ทั่วไป, ลูกจ้างประจ า) 

2) การค านวณแบ่งเงินรางวัลแต่ละกลุ่ม ตามน้ าหนักการจ่าย คือ 
- กลุ่มท่ี 1 คือ 1.00 
- กลุ่มท่ี 2 คือ 1.25 
- กลุ่มท่ี 3 คือ 1.40 

3) จังหวัด น าเงินรางวัลที่ค านวณได้ในแต่ละกลุ่ม ไปด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงิน
รางวัลไปยังข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลตามท่ี ก.พ.ร. 
ก าหนด และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 

4) จังหวัด เมื่อได้รับจัดสรรเงินรางวัลไปแล้วจะต้องน าไปจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล
ประจ าปี ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 

5) จ านวนเงินรางวัลที่จังหวัด ได้รับการจัดสรรห้ามมิให้จังหวัด น าเงินรางวัลที่ได้รับไปหารเฉลี่ยให้เท่ากันทุก
คน แต่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและควรให้กับผู้ปฏิบัติที่มีความร่วมมือในการสร้างผลงาน
ให้กับส่วนราชการฯ รวมทั้งผู้ที่มีความทุ่มเทและมีผลงานให้ส่วนราชการฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการประจ าปี ซึ่งการจัดสรรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลของแต่ละจังหวัด 

6) จังหวัด ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าใน
สังกัด ทั้งนี้ ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้ทราบโดยทั่วกันด้วย 

7) ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการของจังหวัด โดยที่ ผู้ที่มีคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการต่ ากว่าระดับดี (ต่ ากว่า 3.0000 คะแนน) ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล 

8) จ านวนเงินรางวัลที่ผู้มีสิทธิจะได้รับขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมผลักดันให้ผลงานของหน่วยงาน จังหวัดบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้มีสิทธินั้นๆ 

9) ให้จังหวัดเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดย
ที่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ด ารงต าแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 ส าหรับการ
จัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ ณ จังหวัดใด จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงิน
รางวัลจากจังหวัดนั้น ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยราชการในต่างจังหวัด ให้ได้รับเงินรางวัลจากจังหวัด
ที่ตนมีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง อยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องให้
ความเป็นธรรมในการรับรองผลงานและติดตามผลการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยราชการในต่างจังหวัด เมื่อจังหวัดก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าแล้ว ขอให้ส่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ด้วย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อไป 
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10) เงินรางวัลส าหรับกลุ่ม 1 ข้าราชการระดับสูง ให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาก าหนด

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจเทียบเคียงเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล
ส าหรับกลุ่ม 2 ข้าราชการระดับกลาง และ/หรือกลุ่ม 3 ข้าราชการระดับต้น ก็ได้ 

11) เงินรางวัลส าหรับกลุ่ม 2 ข้าราชการระดับกลาง และกลุ่ม 3 ข้าราชการระดับต้น ยังคงใช้วิธีการจัดสรร
ตามแนวทางเดิมโดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เพ่ือจัดสรรเป็นรางวัลให้ผู้ปฏิบัติที่แสดงถึงความ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานสร้างผลงานให้กับองค์กรร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30% ของจ านวนเงินรางวัล 
และส่วนที่สอง รางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบทุ่มแทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
ตามภารกิจหลักของส่วนราชการฯ และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีผลท าให้ส่วน
ราชการฯ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการต่ ากว่าระดับดี (ต่ ากว่า 3.0000 คะแนน) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลทั้งสองส่วน 
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หลักเกณฑ์การรับเช็คเงินรางวัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
จังหวัดเชียงใหม ่
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1. มีหนังสือน าส่งตัวผู้รับเช็ค ระบุชื่อ และหน่วยงานอย่างชัดเจน 
2. แนบส าเนาผู้รับเช็ค 
3. เซ็นรับในเอกสารสรุปการจัดสรรเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4. เขียนใบส าคัญรับเงิน  
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