ที่ สธ 0201.034/ว 224

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
16 สิงหาคม 2554

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยขณะนี้ ใกล้ถึงกําหนดเวลาที่จะพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 แก่พนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ ขอให้
ส่วนราชการดําเนินการตามแนวทางทีส่ ํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยสามารถศึกษารายละเอียด
จากคูม่ ือการเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ทาง website กลุ่มบริหารงานบุคคล ตามที่อยู่ด้านล่าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกําชับเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการโดยรอบคอบ พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้อง ก่อนส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หากมีข้อ
สงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อโดยตรงกับกลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1349, 1350
โทรสาร 0 2590 1350
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
หมายเหตุ สําเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

D/เลื่อนขั้น พรก.

คู่มือ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ 2555
(1 ตุลาคม 2554)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554)
1. การพิจารณา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2554 โดยให้ถือปฏิบัตติ ามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 119
ลงวันที่ 29 เมษายน 2554
2. เกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน
1. การเลื่อนค่าตอบแทนในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 โดยควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อน
ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการของทุกกลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2554
(กรณีคาํ นวณวงเงินการเลือ่ นค่าตอบแทนแล้วมีเศษสตางค์ให้ปด้ เศษสตางค์ทิ้ง)
1.2 ไม่เลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 8 (1) - (7) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ใน
เกณฑ์ไม่ตา่ํ กว่าระดับดี
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัด โดยให้อยู่ภายใต้หลักการ
บนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2548 โดยแจ้งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 201.034/ว 268 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 และ ที่ สธ 0201.034/ว 60 ลงวันที่
24 มีนาคม 2549
3. จัดทําคําสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ และคําสั่งเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการภายในส่วนราชการ โดยระบุชื่องาน/ฝ่าย/กลุ่มงานของส่วนราชการ
เรียงลําดับตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (จ. 18) ของข้าราชการ ตามตัวอย่างที่แนบ (เอกสารหมายเลข 1)
4. จัดทําบัญชีผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี โดยระบุเหตุผลกรณี
ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน (เอกสารหมายเลข 2)
5. ตรวจสอบพนักงานราชการในสังกัดว่ามีผอู้ ยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรง
หรือถูกฟ้องคดีอาญาก่อนมีคําสั่งเลื่อนค่าตอบแทนหรือไม่ โดยส่วนราชการเห็นสมควรให้ได้รับการเลื่อน
ค่าตอบแทนประจําปี หากมีก็ให้รอการเลื่อนค่าตอบแทนไว้ก่อน แล้วจัดทํารายละเอียดขอกันเงินสําหรับเลื่อน
ค่าตอบแทนให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ เพื่อขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางในการกันเงิน
สําหรับการเลื่อนค่าตอบแทน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ให้แก่พนักงานราชการดังกล่าวไว้ก่อน

/8. จัดทํา.....

-26. จั ด ทํา บั ญ ชี ส รุ ป จํา นวนเงิ น ที่ ใ ช้ เ ลื่ อ นค่ า ตอบแทนพนั ก งานราชการในวั น ที่
1 ตุลาคม 2554 (เอกสารหมายเลข 3)
7. การกําหนดจํานวนวันลาและการมาทํางานสาย ตามข้อ 8 (6), (7) ของหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2554 กําหนดว่าในปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ส่วนราชการกําหนด
โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน ซึ่งอนุโลมตามที่
ถือปฏิบัติกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในตําแหน่งที่ลักษณะงานเช่นเดียวกันได้
8. รวบรวมเอกสารต่างๆ ตามข้อ 4 ถึงข้อ 6 จํานวน 2 ชุด ส่งให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554

เอกสารหมายเลข 1
คส. 2

(ตัวอย่าง)
คําสั่งจังหวัด………………………………
ที่……………/…………….
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
อาศัยอํานาจตามข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
ประจําปีของพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2554 โดยได้รั บมอบ
อํา นาจจากปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ตามคําสั่ งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 685/2553
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงให้พนักงานราชการในสังกัด…………………………………….ได้รับการเลื่อน
ค่าตอบแทนประจําปี จํานวน………..ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยรับรองว่าการเลื่อนค่าตอบแทน
ไม่เกินวงเงินร้อยละ 4 ของจํานวนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 25……
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25…….. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที…่ ………………………………………………

(ลงชื่อ)…………………………………………..
(………………………………………..)
ตําแหน่ง………………………………

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม.............
แนบท้ายคําสัง่ จังหวัด......................................ที่....................../...........................ลงวันที่..........................................................
ลําดับ
ชื่อ/นามสกุล
สังกัด/ตําแหน่ง
กลุ่มงาน
ตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน ร้อยละ จํานวนเงิน เงินค่าตอบแทน
ที่ได้รบั
ที่ เลขประจําตัวประชาชน
พนักงานราชการ เลขที่
ก่อนเลื่อน
ทีเ่ ลื่อน ทีเ่ ลื่อน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สสจ.....................
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 นาย ก.................
นักวิชาการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป
……..
10,010
5.50
560
10,570
x xxxx xxxxx xx x
2 นาย ข.................
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ
……..
10,850
4.00
440
11,290
x xxxx xxxxx xx x
รพช.......................
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
3 น.ส. จ.................
นักกายภาพบําบัด
วิชาชีพเฉพาะ
……..
10,850
3.00
330
11,180
x xxxx xxxxx xx x
รพช.......................
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 น.ส. ฉ.................
นายช่างเทคนิค
เทคนิคทั่วไป
……..
8,950
3.00
290
9,240
x xxxx xxxxx xx x
รพช......................
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 นาย ค.................
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ
……..
6,410
4.00
260
6,670
x xxxx xxxxx xx x
รวม

47,070

48,950

หมายเหตุ

คส. 4
(ตัวอย่าง)

คําสั่งจังหวัด....................................
ที่
/2554
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
อาศั ยอํา นาจตามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อ วั นที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวั นที่
17 มิถุนายน 2551 เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยกําหนดรายได้ขั้นสูงและรายได้
ขั้นต่ําของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้สูงขึ้น และกระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
ประกอบกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอํานาจให้จังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามคําสัง่ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 685/2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงให้พนักงานราชการในสังกัด..(สสจ./รพศ./รพท.)
ที่ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท
แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่แล้วต้องไม่เกินเดือนละ 11,700 บาท กรณีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
รวมกับค่าตอบแทนที่ได้รับแล้วไม่ถึงเดือนละ 8,200 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นให้มี
จํานวนรวมกับค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 8,200 บาท จํานวน...........ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25………. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ ............................พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ………….…………………
…………………………
ผู้ว่าราชการจังหวัด ………………..…

บัญชีรายละเอียดเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ
แนบท้ายคําสัง่ จังหวัด………………..ที…
่ …./………..ลงวันที…่ .เดือน………………พ.ศ………
ลําดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่
เลขประจําตัวประชาชน

1
2

3

4

5
6

7

นาย ก...........................
x xxxx xxxxx xx x
นาย ข.................
x xxxx xxxxx xx x

สังกัด/ตําแหน่ง

เงิน
ค่าตอบแทน
ที่ได้รับ
(บาท)

เงินเพิ่มการ
ครองชีพ
ชั่วคราว
(บาท)

สสจ.....................
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป

……..

10,570

1,130

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ

……..

11,290

410

บริการ

.........

8,950

วิชาชีพเฉพาะ

……..

11,180

520

……..

9,240

1,500

……..

10,850

850

……..

6,670

1,530

รพช.......................
นางสาว........................... เจ้าพนักงานธุรการ
x xxxx xxxxx xx x

น.ส. จ...........................
x xxxx xxxxx xx x

กลุ่มงาน
ตําแหน่ง
พนักงานราชการ เลขที่

กลุ่มงานเทคนิคบริการ
นักกายภาพบําบัด

รพช.......................
ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส. ฉ............................ นายช่างเทคนิค
เทคนิคทั่วไป
x xxxx xxxxx xx x
นาย ค............................ นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพเฉพาะ
x xxxx xxxxx xx x
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
นาย ค............................ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ
x xxxx xxxxx xx x

1,500

เอกสารหมายเลข 2

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อผูท้ ี่ไม่อยู่ในเกณฑ์การการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม.............
ชื่อ/นามสกุล
ลําดับ
ที่ เลขประจําตัว
ประชาชน

สังกัด/ตําแหน่ง

กลุ่มงาน
พนักงาน
ราชการ

ตําแหน่ง
เลขที่

เงิน
ค่าตอบแท
น

หมายเหตุ

(บาท)

1

2

นาย............................
x xxxx xxxxx xx x

นางสาว
............................
x xxxx xxxxx xx x

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด....................
โรงพยาบาล............................
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพ
เฉพาะ

รพช………………………………..
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
บริการ

.........

10,850

.........
8,950

ได้รับการจ้างงานในปี
ที่แล้วมา (2 มี.ค.54)
น้อยกว่า 8 เดือน
ขาดคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 8 (5)

ได้รับการจ้างงานในปี
ที่แล้วมา (2 ก.พ.54)
น้อยกว่า 8 เดือน
ขาดคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 8 (5)

เอกสารหมายเลข 3

(ตัวอย่าง)
บัญชีสรุปจํานวนพนักงานราชการและจํานวนเงินเลื่อนเงินค่าตอบแทน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม..............
ส่วนราชการ.............................................
ตามบัญชีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จํานวนผู้ครองอัตรา
ณ วันที่ 1 กันยายน..............
(ราย)

จํานวนเงิน
ณ วันที่ 1 กันยายน............
(บาท)

จํานวนเงิน
ร้อยละ 4
(บาท)

จํานวนเงิน
ที่เลื่อน
(บาท)

xx

xxx,xxx

x,xxx

x,xxx

หมายเหตุ

จํานวนเงินที่เลื่อนต้องไม่เกิน
จํานวนเงิน ร้อยละ 4

การดําเนินการของส่วนราชการ
เพื่อให้การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ทันในสิ้นเดือนตุลาคม 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ดําเนินการ
ดังนี้
ให้คาํ นวณวงเงินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มคี นครองอยูข่ องทุก
กลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 และแจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่
14 กันยายน 2554 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องต่อไป
อนึ่ง หากภายหลังจากที่ส่วนราชการแจ้งวงเงินให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
แล้ว กรณีมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการจัดจ้างพนักงานราชการเพิ่มเติม ลาออก หรือถึงแก่กรรม
ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้น ให้รีบแจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย พร้อมจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน

หมายเหตุ กรณีพนักงานราชการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2554 เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว
และอยู่ในเกณฑ์ทที่ างราชการจะต่อสัญญาจ้างต่อไปขอให้ดําเนินการดังนี้
1. จัดทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ
2. จัดทําคําสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน
ก่อนดําเนินการขั้นตอนการเลื่อนค่าตอบแทนต่อไป
กรณีพนักงานราชการหรือส่วนราชการไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการรายใด ขอให้แจ้ง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย

(ตัวอย่าง)
บัญชีแสดงวงเงินเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม..............
ส่วนราชการ.............................................
ตามบัญชีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จํานวนผูค้ รองอัตรา
ณ วันที่ 1 กันยายน..............
(ราย)

จํานวนเงิน
ณ วันที่ 1 กันยายน............
(บาท)

ร้อยละ 4
(บาท)

xx

xxx,xxx

xxxx

หมายเหตุ

