คูมือ
การเลื่อนขั้นคาจาง
และการใหคาตอบแทนพิเศษ
ลูกจางประจํา
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕5

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางและ/หรือใหคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางประจํา
ในวันที่ ๑ เมษายน 2555
***************

พ.ศ. ๒๕๔๔

1. การพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบที่เกี่ยวของ ตอไปนี้
๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการ
และลูกจางประจํา ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. เกณฑการเลื่อนขั้นคาจางและใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ
การเลื่อนขั้นคาจาง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕5 มี ๓ ลักษณะ คือ ๑ ขั้น ๐.๕ ขั้น
และไมเลื่อนขั้นคาจาง โดยพิจารณาตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปที่แลวมา
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕5 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
คะแนนเต็ม

๑๐๐

ดีเดน

เปนที่ยอมรับได

ตองปรับปรุง

(๙๐ – ๑๐๐%)

(๖๐ – ๘๙%)

(ต่ํากวา ๖๐%)

๙๐ – ๑๐๐

๖๐ – ๘๙

๐ – ๕๙

สําหรับผูที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง (คาจางเต็มขั้น) กรณีไดรับการพิจารณาใหได
๐.๕ ขั้น ๑ ขัน้ ก็ใหไดรับ “คาตอบแทนพิเศษ” ในอัตราตามกรณี ดังนี้
- รอยละ ๒ ของคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง (กรณี ๐.๕ ขั้น)
- รอยละ ๔ ของคาจางที่ถึงขั้นสูงของตําแหนง (กรณี ๑ ขั้น)
๓. โควตา ๑ ขั้น
การเลื่อนขั้นคาจางและใหคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕5
ใหมีโควตาการเลื่อนขั้นคาจางกับใหคาตอบแทนพิเศษ ๑ ขั้น สําหรับผูมีผลงานและสัมฤทธิ์ดีเดนรวมกันได
ไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจางประจําที่ครองอัตราอยู ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕5

/4. วิธีดําเนินการ…
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๔ วิธีดําเนินการของสวนราชการ
๔.๑. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหนําหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ มาใชสําหรับประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจางประจํา
๔.๒. ใหนับจํานวนลูกจางประจําทุกกลุมที่ครองอัตรา ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕
5 สําหรับคํานวณโควตาการเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น ไมเกินรอยละ 15 แลวแจงใหทราบเพื่อยืนยันยอด
กับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕5 ตามตัวอยางเอกสารหมายเลข ๑
อนึ่ง หากภายหลังที่สวนราชการแจงจํานวนโควตาใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทราบแลว กรณีมีขอมูลเปลี่ยนแปลง เชน ลูกจางประจําลาออก หรือถึงแกกรรม ฯลฯ กรุณาแจงให
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบดวย เพื่อดําเนินการปรับขอมูลใหถูกตองตรงกัน
๔.๓ วงเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจางและใหคาตอบแทนพิเศษ
๔.๓.๑ จํานวนเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจาง ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕5 ใหใช
ภายในวงเงินของอัตราคาจางลูกจางที่ครองอัตรา ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕5
๔.๓.๒. จํานวนเงินที่ใชในการใหคาตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕5
ใหใชจากหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
๔.๔. การใหโควตาเลื่อนขั้นคาจาง ๑ ขั้น ขามสวนราชการ
๔.๔.๑. สวนราชการที่จะพิจารณาใหโควตา ๑ ขั้น แกลูกจางประจําที่
ตําแหนงอยูทางสวนราชการอื่น จะตองควบคุมจํานวนโควตา ๑ ขั้น ที่ใชของสวนราชการไมใหเกินจํานวน
โควตาของสวนราชการที่มีอยู
๔.๔.๒. ลูกจางประจําที่จะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนขั้นคาจาง ๑ ขั้น
ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๙ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําฯ
พ.ศ. ๒๕๔๔
๔.๔.๓. จํานวนเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจาง ๐.๕ ขั้นแรก ใหใชวงเงินของ
สวนราชการตนสังกัด
4.4.4 จํานวนเงินอีก ๐.๕ ขั้น ที่ใชเลื่อนขั้นคาจางเพิ่มจาก ๐.๕ ขั้นแรก
เปน ๑ ขั้นใหใชวงเงินของสวนราชการที่พิจารณาใหเลื่อนขั้นคาจาง ๑ ขั้น แกลูกจางประจําผูนั้น
๔.๔.๕ สวนราชการที่ใหโควตา ๑ ขั้น ตองแจงใหสวนราชการตนสังกัด
ของผูไดรับโควตา ๑ ขั้น สั่งเลื่อนขั้นคาจางใหลูกจางผูนั้น พรอมกับแจงรายชื่อ ตําแหนง สวนราชการ กับจํานวนเงิน
ที่ใชเลื่อนขั้นคาจางของผูไดรับโควตา ๑ ขั้น ดังกลาวไปใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบดวย
๔.๔.๖ สวนราชการตนสังกัดของผูไดรับโควตา ๑ ขั้น เมื่อไดรับแจงเรื่อง
การใหโควตา ๑ ขั้นแลว ใหสั่งเลื่อนขั้นคาจางใหกับผูไดรับโควตา ๑ ขั้นดังกลาว หากไมสามารถออกคําสั่ง
ไดทันพรอมคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางชุดใหญได จะตองจัดทําเปนคําสั่งแกไข และใหระบุเพิ่มเติมตอทายขอความ
“ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้” ในคําสั่งแกไขวา “โดยรับรองวา การเลื่อนขั้นคาจาง ๑ ขั้น ไมเกิน รอยละ ๑๕ ของ
จํานวนลูกจางประจํา ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕5” เพื่อใหสามารถเบิกจายคาจางตามคําสั่งแกไขดังกลาวได แลว
สงสําเนาคําสั่งพรอมแจงขอมูลการไดรับโควตา ๑ ขั้นดังกลาวไปใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
/5. ใหสวนราชการ…
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5. ใหสวนราชการจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา และคําสั่งใหลูกจางประจํา
ไดรับ คา ตอบแทนพิเ ศษในสังกัด กรณีค รึ่ง ขั้น และหนึ่งขั้น ตามผลการประเมิน ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมา (๑ ตุลาคม ๒๕๕4 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕5) โดยระบุ
ชื่องาน/ฝาย/กลุมงานของสว นราชการเรีย งลําดับ ตามบัญชีรายละเอีย ดคาจางประจํา เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสวนราชการที่เกี่ยวของ สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนขั้น
คาจาง ๑ ขั้น ใหระบุในชองหมายเหตุวาเปนผูอยูในหลักเกณฑใดของขอ ๙ แหงระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ตามตัวอยางเอกสารหมายเลข ๒ และเอกสารหมายเลข ๓
อนึ่ง กรณีลูกจางประจําที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนงแลว
คาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละสองหรือรอยละสี่ของอัตราคาจางที่ไดรับอยูเปนเวลา ๖ เดือน

ก็ใหไดรับ

๖. จัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ไมไดรับการเลื่อนขั้นคาจางกรณีตางๆ โดยใหระบุเหตุผล
ไวตามตัวอยางเอกสารหมายเลข ๔
๗. จัดทําบัญชีรายชื่อลูกจางประจําที่ไดรับการเลื่อนคาจาง ๑ ขั้น และไดรับ
คาตอบแทนพิเศษรอยละ ๔ (๑ ขั้น) ตามตัวอยางเอกสารหมายเลข ๖
๘. ใหตรวจสอบลูกจางประจําในสังกัดวามีผูอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําให
เสื่อมเสีย เกีย รติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ร าชการของตนหรือไม หากมีก็ใหร อการเลื่อนขั้น คาจางไวกอน
แลวจัดทํารายละเอียดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อจะไดทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
ขอกันเงินสําหรับการเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําดังกลาวไวกอน ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ขอกันไวจะรวมอยู
ในวงเงินที่ใชสําหรับการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการดวย
๙. จัดทําบัญชีสรุปจํานวนเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจางในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕5
ตามตัวอยางเอกสารหมายเลข 5
๑๐. รวบรวมเอกสารตางๆ ไดแก สําเนาคําสั่งเลื่ อนขั้ นค าจางลูกจางประจํา
เอกสารตามขอ ๕ – ๙ จํานวนอยางละ ๒ ชุด จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕5 เปนอยางชา
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เอกสารหมายเลข ๑
(ตัวอยาง)
บัญชีแสดงจํานวนลูกจางประจําและโควตา ๑ ขั้น
รอยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจางประจําที่ครองอยู ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด………………………………
จํานวนลูกจางประจํา
ณ 1 มีนาคม 2555

รอยละ 15

เลื่อนได

259

38.85

38

หมายเหตุ ตัวเลขหลังจุดทศนิยมไมปดเศษ
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(ตัวอยาง)

เอกสารหมายเลข ๒

คําสั่งจังหวัด…………………………..
ที…่ …………./๒๕๕5
เรื่อง การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
อาศัยอํานาจแหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕4๔ โดยไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๖๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ จึงใหเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปที่แลวมา ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕4 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕5 )
ในสังกัด……………………..จํานวน…………ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ โดยรับรองวาการเลื่อนขั้นคาจาง
๑ ขั้น ไมเกินรอยละ ๑๕ ของจํานวนลูกจางประจํา ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕5
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ ๒๕๕5 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที…่ ………………………….………… พ.ศ. ๒๕๕5

(ตัวอยาง)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
ณ วันที่ 1 เมษายน 2555
แนบทายคําสั่งจังหวัด...........................ที.่ .................../2555 ลงวันที.่ .........................................
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

ตําแหนง
เลขที่

ส1

2525

13,310 13,760

พนักงานทั่วไป

บ1

4526

14,310 14,850

ผูชวยเหลือคนไข

ส1

5065

18,790 19,100

พนักงานซักฟอก

บ2

6546

15,440 16,030

ผูชวยชางทั่วไป

ช1

7542

15,720 16,030

สังกัด / ตําแหนง

อัตราคาจาง
กอนเลื่อน ใหไดรับ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.......
1

นาย...............

พนักงานขับรถยนต

1253647894561
โรงพยาบาล................
2

นาย................

ขอ 9

1256981258364
3

นาง..................
1258746987456

4

น.ส......................
3456477895781

5

นาย....................
3542546879115

หมายเหตุ ตารางบัญชีแนบทายทุกบัญชีใชเลขอารบิค

ขอ 9

-8-

เอกสารหมายเลข 3
(ตัวอยาง)
คําสั่งจังหวัด…………………………
ที…่ ………/2555
เรื่อง ใหลูกจางประจําไดรับคาตอบแทนพิเศษ
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของ
ขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง
พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 684/2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 จึงให
ลูกจางประจําไดรับคาตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งป
ที่แลวมา ( 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555) ในสังกัด……………..…จํานวน……..ราย ดังบัญชี
รายละเอียดที่แนบทายนี้ โดยรับรองวาการไดรับคาตอบแทนพิเศษหนึ่งขั้น เมื่อรวมกับจํานวนลูกจางประจํา
ที่ไดรับการเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้น ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนลูกจางประจํา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ณ วันที…่ ………………………….พ.ศ. 2555

(ตัวอยาง)
บัญชีรายละเอียดเงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจํา
แนบทายคําสั่งจังหวัด...........................ที.่ .................../2555 ลงวันที.่ .........................................
(ณ วันที่ 1 เมษายน 2555)
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด / ตําแหนง

ตําแหนง อัตราเงินเดือน/ คาตอบแทนพิเศษ
ระดับ เลขที่ คาจางเต็มขั้น รอยละ 2 รอยละ 4 หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.......
1 นาย...............

พนักงานทั่วไป

บ1

23541

14,850

ผูชวยชางทั่วไป

ช1

23550

16,030

297

1253647894561
2 นาย................

641.20

1256981258364
โรงพยาบาล.......................
3 นาง..................

พนักงานซักฟอก

บ2

42356

16,030

พนักงานพิมพ

ส1

32541

16,030

พนักงานขับรถยนต

ส1

35647

19,100

320.60

1258746987456
4 น.ส......................

641.20

1542612587653
5 นาย..................
2543781452458

หมายเหตุ ตารางบัญชีแนบทายทุกบัญชีใชเลขอารบิค

382

(ตัวอยาง)
บัญชีรายชื่อลูกจางประจําที่ไมไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 1 เมษายน 2555
ลําดับ
ที่

1

ชื่อ - สกุล

เอกสารหมายเลข 4

ตําแหนง อัตราคาจาง อัตราคาจาง
เลขที่ กอนเลื่อน หลังเลื่อน หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)

สังกัด / ตําแหนง

ระดับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลแมสอด
พนักงานซักฟอก

บ2

1101

16,030

16,030

เต็มขั้น

ผูชวยชางทั่วไป

ช1

1205

16,030

16,030

เต็มขั้น

2546578985645

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

บ1

25478

16,030

16,030

เต็มขั้น

นาย................

พนักงานทั่วไป

บ1

1105

11,860

11,860

ถูกตั้ง

นาย...............
1253647894561

2

นาย...............
2456890452614

3

2

นาย...............

1256981258364

กรรมการ
สอบสวน
ทางวินัย
อยาง
รายแรง

3

นาง..................

พนักงานสถานที่

1258746987456

บ1

6573

10,280

10,280

ปฏิบัติ
งานไมได
ตามเปา
หมาย

หมายเหตุ ตารางบัญชีแนบทายทุกบัญชีใชเลขอารบิค

(ตัวอยาง)

เอกสารหมายเลข 5
บัญชีสรุปจํานวนลูกจางประจํา และอัตราคาจางที่ใชในการเลื่อนขั้น 1 เมษายน 2555

สวนราชการ

จํานวนลูกจางที่มี

รอยละ 15 ของ

วงเงินที่ใช

จํานวนลูกจางประจํา

ตัวครองอยู ณ วันที่

จํานวนลูกจางที่มี

เลื่อนขั้นคาจาง

ที่ไดรับการเลื่อนขั้น

1 มีนาคม 2555

ตัวครอง ณ

1 เมษายน 2555

คาจาง

(อัตรา)

1 มีนาคม 2555

(บาท)

หมายเหตุ

1 ขั้น

0.5 ขั้น

(อัตรา)

(อัตรา)

(ตัวอยาง)
เอกสารหมายเลข 6
บัญชีรายชื่อลูกจางประจําที่ไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น และไดรับคาตอบแทนพิเศษรอยละ 4 ( 1 ขั้น )
ณ วันที่ 1 เมษายน 2555
เรื่อง รายชื่อตามบัญชีรายละเอียดคาจางประจํา
ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

(1) เลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น
1. นาย...................................

**โควตา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.......(ใชเงิน...........บาท)

2. นาง...................................
3. นางสาว............................
4. นาง...................................
รวม 4 ราย
(2) คาตอบแทนพิเศษ 1 ขั้น (รอยละ 4)

**โควตา โรงพยาบาลศูนย..................(ใชเงิน...........บาท)

1. นาง....................................
2. นาย..................................
รวม 2 ราย

** หมายเหตุ : ผูไดรับโควตา 1 ขั้น จากสวนราชการอื่นใหระบุไวในชองหมายเหตุดวยวาไดรับโควตาของ
สวนราชการใด และใชเงินของสวนราชการนั้น จํานวนเทาใด

