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การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ 2556
(1 ตุลาคม 2555)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555)
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 2555 มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 โดยควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อน
ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการของทุกกลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2555
(กรณีคาํ นวณวงเงินการเลือ่ นค่าตอบแทนแล้วมีเศษสตางค์ให้ปดั เศษสตางค์ทิ้ง)
1.2 ไม่เลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์
ตามข้อ 8 (1) - (7) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์
ไม่ต่ํากว่าระดับดี
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการในสังกัด โดยให้อยู่ภายใต้หลักการ
บนพื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 แจ้งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554
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 2555 ให้แก่พนักงานราชการดังกล่าวไว้ก่อน

/6. 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 2555 (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 (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

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
……..
14,020
5.50
780
14,800
x xxxx xxxxx xx x
2 นาย ข.................
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ
……..
15,190
4.00
610
15,800
x xxxx xxxxx xx x
รพช.......................
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
3 น.ส. จ.................
นักกายภาพบําบัด
วิชาชีพเฉพาะ
……..
15,190
3.00
460
15,650
x xxxx xxxxx xx x
รพช.......................
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4 น.ส. ฉ.................
นายช่างเทคนิค
เทคนิคทั่วไป
……..
11,1600
3.00
340
11,500
x xxxx xxxxx xx x
รพช......................
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 นาย ค.................
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ
……..
8,300
4.00
340
8,640
x xxxx xxxxx xx x
รวม

47,070

48,950

หมายเหตุ

คส. 4
(ตัวอย่าง)

คําสั่งจังหวัด....................................
ที่
/
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ข้อ 5 และข้อ 6 ให้พนักงานราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงาน
ที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งได้รับค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 15,000 บาท และพนักงานราชการที่มี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ
12,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมื่อรวมกันกับค่าตอบแทนแล้ว
ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท กรณีที่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่แล้ว
มีจํานวนไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึง
เดือนละ 9,000 บาท จึงให้พนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว จํานวน............ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25………. เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที.่ ............................พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) ...........………….……..……………
……...............……………………
ผู้ว่าราชการจังหวัด ……......…………..…

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

1

2

3

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

สังกัด/ตําแหน่ง

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

รพช.......................
ฝ่ายบริหารทั่วไป
น.ส. ฉ............................ นายช่างเทคนิค
x xxxx xxxxx xx x

เงิน
ค่าตอบแทน
ที่ได้รับ
(บาท)

เงินเพิ่มการ
ครองชีพ
ชั่วคราว
(บาท)

……..

14,800

200

……..

11,500

785

……..

8,640

1,500

กลุ่มงาน
ตําแหน่ง
พนักงานราชการ เลขที่

เทคนิคทั่วไป

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
นาย ค............................ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ
x xxxx xxxxx xx x

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

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด....................
โรงพยาบาล............................
กลุ่มงานเทคนิคบริการ
นาย ง........................... นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพ
x xxxx xxxxx xx x
เฉพาะ

รพช………………………………..
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาว ช.................... เจ้าพนักงานธุรการ
บริการ
x xxxx xxxxx xx x

.........

15,190

ได้รับการจ้างงานในปี
ที่แล้วมา (1 มี.ค.55)
น้อยกว่า 8 เดือน
ขาดคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 8 (5)

.........

11,160

ได้รับการจ้างงานในปี
ที่แล้วมา (2 ก.พ.55)
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
วงเงิน ร้อยละ 4

การดําเนินการของส่วนราชการ
เพื่อให้การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้
ถูกต้อง ครบถ้วน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ดําเนินการดังนี้
ให้คาํ นวณวงเงินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มคี นครองอยูข่ องทุก
กลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 และแจ้งให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่
20 กันยายน 2555 เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ตามตัวชี้วัดขององค์กร ตามแบบฟอร์มที่แนบ
มาพร้อมนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องต่อไป
อนึ่ง ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1. หากภายหลังจากที่ส่วนราชการแจ้งวงเงินให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
แล้ว กรณีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง เช่น ลาออก หรือถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2555 ให้รีบ
แจ้งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ปรับ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน
2. เนื่องจากพนักงานราชการทุกรายที่ส่วนราชการจ้างงานไว้ในปัจจุบันจะสิ้นสุดสัญญา
จ้างในวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 – 2555 ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คพร.
ในการอนุมัติกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 3 พ.ศ. 2556 – 2559 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานของท่านเตรียมความพร้อม ดังนี้
(1) ทบทวนภารกิจว่าปัจจุบันตําแหน่งงานที่จ้างไว้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความจําเป็นของส่วนราชการ หรือเป็นไปตามแผนงาน โครงการ และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อีกทั้ง
ภารกิจดังกล่าวยังอยู่ในกรอบเวลาที่ต้องดําเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญหรือไม่
ประการใด
(2) จากข้อ 1. ให้ดําเนินการวิเคราะห์ภารกิจตําแหน่งต่าง ๆ คือ
2.1 มีความจําเป็น เช่น ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพราะเป็นภารกิจ
หลักของระบบบริการต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องและเพียงพอกับปริมาณงาน ซึ่งไม่สามารถนําเทคโนโลยี
อย่างอื่นมาใช้ทดแทนได้ หรือตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลักษณะงานมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
และเป็นงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ตามตัวชี้วัดขององค์กร เป็นต้น
2.2 ไม่มีความจําเป็น เพราะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหรือมีการทดแทน
โดยการบรรจุเป็นข้าราชการ หน่วยงานประสงค์เปลี่ยนตําแหน่งใหม่ตามความจําเป็นและความขาดแคลน
หรือตามแผนงาน โครงการใหม่ โดยจะต้องดําเนินการขออนุมัติสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
3. กรณีมคี วามจําเป็นที่จ้างต่อ ให้เตรียมพร้อมต่อสัญญาจ้างตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544
/3.2 นําเสนอ.....

- 2 3.2 นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อมีมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว กรณีที่พนักงานราชการมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ทางราชการ
จะต่อสัญญาจ้างต่อไปขอให้ดําเนินการดังนี้
(1) จัดทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ โดยพิจารณาจากกรอบเวลา
ของภารกิจเป็นสําคัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559
(2) จัดทําคําสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน
การดําเนินการตามข้อ 3.2 (1) และ (2) ให้เตรียมความพร้อม โดยยังไม่ต้องเสนอให้ผู้มีอํานาจลงนาม
(รอหนังสือแจ้งผลการอนุมัติกรอบอัตรากําลัง รอบที่ 3 จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข)
กรณีพนักงานราชการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ขอให้แจ้งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย

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

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