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คูม่ อื
การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และ/หรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
***************
1. การพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้
1.1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
1.2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
1.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
1.4 หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 365 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
1.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้ นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละ
ระดับ
2. เกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้าง
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มี 4 ลักษณะ คือ 1.5 ขั้น 1 ขั้น 0.5 ขั้น และไม่เลื่อนขั้นค่าจ้าง โดยพิจารณาตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้วมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิ งหาคม 2553 และหนังสื อสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ สธ 0201.034/ว 365 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
คะแนนเต็ม

100

ดีเด่น
(90 – 100%)

เป็นที่ยอมรับได้
(60 – 89%)

ต้องปรับปรุง
(ต่ากว่า 60%)

90 – 100

60 – 89

0 – 59

ส าหรั บ ผู้ ที่ ได้ รั บ ค่ าจ้ างถึ งขั้ น สู งของระดั บ ต าแหน่ ง (ค่ าจ้ า งเต็ ม ขั้ น ) ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนดตามหนังสือ ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แล้ว กรณีได้รับการพิจารณาให้ได้
0.5 ขั้น หรือ 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น ก็ให้ได้รับ “ค่าตอบแทนพิเศษ” ในอัตราตามกรณี ดังนี้
- ร้อยละ 2 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตาแหน่ง (กรณี 0.5 ขั้น)
- ร้อยละ 4 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตาแหน่ง (กรณี 1 ขั้น)
- ร้อยละ 6 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตาแหน่ง (กรณี 1.5 ขั้น)

-23. วงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ให้ ใ ช้ ภ ายในวงเงิ น ร้ อ ยละ 6 ของอั ต ราค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจาของส่ ว นราชการที่มีผู้ครอง
อัตราอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยให้นาวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้าง (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) รวมทั้งเงินที่กันไว้
สาหรับผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา ก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างและ
ให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยส่วนราชการเห็นควรให้รอ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างไว้ก่อน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 (ถ้ามี) มาหักออก จากนั้นวงเงินที่เหลือ ให้ใช้ดังนี้
3.1. เลื่อนขั้นค่าจ้าง และให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.2. เลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งผู้ที่ครบเกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3.3. ให้ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4. จานวนโควตา 2 ขั้น รวมทั้งปี
จานวนโควตา 2 ขั้น ที่ใช้สาหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างแก่ผู้ที่ได้รวมทั้งปี 2 ขั้น ของส่วนราชการ
(ครั้งแรก ณ วัน ที่ 1 เมษายน 2562 รวมกับครั้งที่ 2 ณ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2562) ให้มีได้ไ ม่เ กิน จานวนร้อ ยละ 15
ของจานวนลูกจ้างประจาที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดังนั้น จานวนโควตา 2 ขั้น รวมทั้งปีของแต่ละ
ส่วนราชการจะเท่ากับจานวนโควตา 1 ขั้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
5. สาหรับลูกจ้างประจาที่ไปหรือมาช่วยปฏิบัติราชการ
ให้นาอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจาที่มาช่วยราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 นับรวมกับอัตรา
ค่าจ้างของลูกจ้างประจาภายในส่วนราชการ และจะต้องตัดออกจากยอดอัตราค่าจ้างของส่วนราชการต้นสังกัดด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ให้แต่ละส่วนราชการทาความตกลงกันเพื่อจะได้ไม่นับอัตราค่าจ้างซ้าซ้อนกันพร้อมทั้งแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ เพื่อการยืนยันวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างของส่วนราชการดังกล่าว
6. ขั้นตอนการดาเนินการของส่วนราชการ
6.1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของลูกจ้างประจาในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (รวมผู้ที่ครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ด้วย) และลูกจ้างประจาที่มาช่วยราชการ
แต่ตาแหน่งอยู่ทางส่วนราชการอื่น ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
สาหรับ แบบประเมินประสิทธิภ าพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจาให้ ใช้
แบบฟอร์มตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 365 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 พร้อมทั้ง
นาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา และบันทึกคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในโปรแกรมบริหารงานบุคคลใหม่ ก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง กรณีลูกจ้างประจาที่ตาแหน่งอยู่ทางส่วนราชการอื่น
เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วให้ส่งแบบประเมินและผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างไปให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อ
ออกคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างต่อไป

-36.2. บันทึกผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานลงในโปรแกรมบริห ารงานบุคคลใหม่
ก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง หากเป็นลูกจ้างประจาที่ตาแหน่งอยู่ทางส่วนราชการอื่น เมื่อประเมินแล้วให้ส่งแบบประเมิน
และผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างไปให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อออกคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างต่อไป
6.3. คานวณวงเงินร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
และวงเงินที่เหลือภายหลังจากหักวงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ออกแล้ว
เพื่อใช้สาหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ดังนี้
6.3.1. เลื่อนขั้นค่าจ้าง และให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
6.3.2. เลื่อนขั้นค่าจ้าง และให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ
6.3.3. ให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่ได้รับอัตราค่าจ้างเต็มขั้นสูงของตาแหน่ง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
6.4. จัดทาบัญชีสรุปจานวนโควตา 2 ขั้น (รวมทั้งปี) เพื่อใช้ควบคุมจานวนลูกจ้างประจาที่
ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น กรณีมีจานวนเกินร้อยละ 15 ของจานวนลูกจ้างประจาที่มีผู้ครองอัตราอยู่
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ให้ระบุว่าเป็นโควตาของจังหวัดใด (เอกสารหมายเลข 1)
7. ตรวจสอบลูกจ้างประจาในสังกัดว่ามีผู้อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรงหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างหรือไม่ หากมีและส่วนราชการเห็นสมควรให้ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง ก็ให้รอการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างไว้ก่อน แล้วจัดทาบัญชีขอกันเงินสาหรับเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 2)
ไปให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ทั้งนี้ จานวนเงินที่ขอกันไว้จะต้องนับรวมอยู่ในวงเงินร้อยละ 6 ด้วย
8. จัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง และคาสั่งให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (เอกสารหมายเลข 3 และ 4)
9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่ง ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นสูง
ของระดับตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดตามหนังสือที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แล้ว
ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละสอง หรือร้อยละสี่ หรือร้อยละหกของอัตราค่าจ้างที่ ได้รับอยู่แล้วแต่กรณี
และดาเนินการออกคาสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
10. จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีต่าง ๆ โดยให้ระบุเหตุผลไว้ (เอกสารหมายเลข 5)
11. จัดทาคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา และให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้น สู งของตาแหน่ งที่ได้รับ แต่งตั้ง ที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายในส่ว นราชการ และจัด ทาบัญ ชีร ายชื่อ ผู ้ที่ไม่อ ยู่ในหลัก เกณฑ์ การเลื ่อนขั้น ค่าจ้าง โดยให้ระบุเหตุผ ลไว้ด้ว ย
(เอกสารหมายเลข 6)

-412. จัดทาบัญชีแสดงวงเงินร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
(เอกสารหมายเลข 7)
13. จัดทาบัญชีสรุปจานวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข
8)
14. รวบรวมเอกสารต่ าง ๆ ตามข้ อ 6.4 – ข้ อ 13 จ านวน 2 ชุ ด ส่ งให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
15. บัน ทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นค่าจ้างลู กจ้างประจาลงในโปรแกรมบริห ารงานบุคคลใหม่ตามคู่มือ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
คู่มือดังกล่าวได้ที่ https://hr.moph.go.th

เอกสารหมายเลข 1
(ตัวอย่าง)

บัญชีสรุปรายชื่อลูกจ้างประจาที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
รวมทั้งปี 2 ขั้น (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ลาดับที่

ส่วนราชการ/
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
เลขที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
โรงพยาบาลนครนายก
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ครั้งที่ 1
(1 เม.ย.62)

ครั้งที่ 2
( 1 ต.ค.62)

รวมทั้งปี

1

นาง………………..

1111

0.5

1.5

2

2

นาย………………..

1120

1

1

2

3

น.ส………………..

1134

1

1

2

4

นาง………………..

1137

0.5

1.5

2

หมายเหตุ

โควตาจังหวัด….

หมายเหตุ ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น จานวน 4 ราย
1. ใช้โควตาของส่วนราชการ
จานวน 3 ราย
2. ใช้โควตาของ (ระบุส่วนราชการ)
จานวน 1 ราย
* จานวนโควตา 2 ขั้น (รวมทั้งปี) ของส่วนราชการจะต้องเท่ากับจานวนโควตา 1 ขั้น ณ วันที่
1 มีนาคม 2562 ตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารหมายเลข 2

(ตัวอย่าง)
บัญชีการกันเงินเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สสจ./รพช./รพท.……………………………………………..
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ระดับ ตาแหน่ง
เลขที่

อัตรา
ค่าจ้าง

จานวนเงิน
ที่ขอกัน
(บาท)

หมายเหตุ

1

นายสมศักดิ์ สิ้นสุด
3 6785 02333 54 7

พนักงานเก็บเงิน

ส1

2345

16,030

310

ถูกฟ้องคดีอาญา

2

นางสมใจ สุดใจ
3 6700 00514 26 9

พนักงานประจาตึก บ 1

1256

14,850

290

ถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง

รวมเป็นเงิน

600

เอกสารหมายเลข 3

คาสั่งจังหวัด…………………………..
ที…่ …………./2562
เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง

อาศัยอานาจแห่ งระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่ อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ
พ.ศ.2544 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค
0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดย
ได้รับมอบอานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 684/2553 ลงวันที่
18 กุมภาพั น ธ์ 2553 จึ งให้ เลื่ อนขั้น ค่าจ้ างลู กจ้างประจาตามผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลการ
ปฏิบัติงานครึ่งปีที่แล้ว มา ( 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) และให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ล ะระดับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในสังกัด………….จานวน…..ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยรับรองว่าการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจานวนลูกจ้างประจา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 และวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้งปีไม่เกิน ร้อยละ 6 ของอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ …………………………………………………………….

(ลงชื่อ)……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………….

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
แนบท้ายคาสั่งจังหวัด......................................ที่........./2562 ลงวันที่...........................................
ลาดับ
ที่

1

อัตราค่าจ้าง

ชื่อ - สกุล

นาย…………….

ตาแหน่ง
ระดับ เลขที่ ก่อนเลื่อน
(บาท)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด..……….
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สังกัด/ตาแหน่ง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

บ1

1125

17,880

ให้ได้รับ
(บาท)

หมายเหตุ

18,190

หนังสือ กค

3-1101-02034-66-8

ว 27/2560

โรงพยาบาล..………….….
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2

นาย…………….

พนักงานพิมพ์

ส2

1135

16,960

17,570

ข้อ 9

พนักงานสถานที่

บ1

1438

14,030

14,850

ข้อ 12

5-1199-00016-77-7
3

นาง……………..
3-4705-00422-42-8

4

น.ส………………
3-4710-00672-35-1

(วรรคสาม)
พนักงานธุรการ

ส3

1148

34,110

35,760

ข้อ 12
(วรรคสาม)
หนังสือ กค
ว 27/2560

เอกสารหมายเลข 4

คาสั่งจังหวัด…………………………
ที…่ ………/2562
เรื่อง ให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 โดยได้รับมอบอานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
684/2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึงให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปี ที่แล้วมา (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ในสังกัด………….…จานวน……..ราย
ดังบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายนี้ โดยรับรองว่าการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อรวมกับจานวนลูกจ้างประจาที่ได้รับการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนลูกจ้างประจาที่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น ณ วันที่
1 มีนาคม 2562 และวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที…่ …………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………….

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการให้ลูกจ้างประจาได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
แนบท้ายคาสั่งจังหวัด…………………….ที…่ ………./2562 ลงวันที่……..………………….
ค่าตอบแทนพิเศษ
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด/ตาแหน่ง

ตาแหน่ง อัตราค่าจ้าง
เลขที่
เต็มขั้น

ร้อยละ
2
(บาท)

ร้อยละ
4
(บาท)

ร้อยละ
6
(บาท)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด….
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

นาง………………..

พนักงานทั่วไป ระดับ บ 1

23541

21,010

คนสวน ระดับ บ 2

23550

21,010

24053

34,110

840.40

2 5468 75925 42 3

2

นาย………………..

420.20

2 5468 72536 49 8
โรงพยาบาล…………………..
กลุ่มงานการพยาบาล
3

น.ส………………

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

2 5465 24163 58 7

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2

2,046.60

หมาย
เหตุ

เอกสารหมายเลข 5
(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ตุลาคม 2562
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

สังกัด/ตาแหน่ง

ระดับ ตาแหน่ง
เลขที่

อัตรา
ค่าจ้าง

หมายเหตุ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

นาง..............................
2 5468 75925 42 3

พนักงานทั่วไป

บ1

23541

21,010

เต็มขั้น

2

นาย………………………..
3-2601-00523-02-4

พนักงานขับรถยนต์

ส1

23566

19,660

ถูกลงโทษ
ลดขั้นค่าจ้าง
1 ขั้น

4

นาย.............................
3-5642-00289-01-9

พนักงานทั่วไป

บ1

23543

17,880

ปฏิ บั ติ งานไม่
ไ ด้ ผ ล ต า ม
เป้าหมายที่ทาง
ห น่ ว ย ง า น
กาหนดไว้

เอกสารหมายเลข 6

คาสั่งจังหวัด…………..
ที่ …….../2562
เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งกรณีเกษียณอายุ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2537 และ(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 หนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยได้รับมอบอานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 684/2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
ในสังกัด…………………………………..ซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) และให้
ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับตามหลักเกณฑ์และ
วิธีก ารที่ กระทรวงการคลั งกาหนด เพื่ อประโยชน์ ในการค านวณบ าเหน็ จลู กจ้ างประจ า จ านวน………ราย ดั งบั ญ ชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยรับรองว่าการเลื่อนขั้ นค่าจ้างรวมทั้งปี 2 ขั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของลูกจ้างประจา ณ วันที่
1 มีนาคม 2562 และวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจาที่ครองอยู่ ณ วันที่
1 กันยายน 2562
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที…่ ………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………….

บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
กรณีเกษียณอายุ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ตามคาสั่งจังหวัด……………………ที…่ ………………/2562 ลงวันที่……………………….. พ.ศ……………

อัตราค่าจ้าง
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่ง/สังกัด

ระดับ

ตาแหน่ง
เลขที่

บ1

23533

17,880

18,480

ส 2/
หัวหน้า

23545

34,110

35,220

ก่อนเลื่อน ให้ได้รับ หมายเหตุ
(บาท) (บาท)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด…………
โรงพยาบาล…………………………….
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1

นาง……………………
3 1009 05277 62 1

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

2

นาย……………………
3 1299 00053 86 2

พนักงานขับรถยนต์

1 ขั้น
หนังสือ กค
ว 27/2560
1.5 ขั้น
หนังสือ กค
ว 27/2560

เอกสารหมายเลข 7

(ตัวอย่าง)
บัญชีแสดงวงเงินร้อยละ 6 ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
สสจ. / รพช. / รพท.…………………………………

จานวนเงินที่มี
ผู้ครองอัตรา
ณ 1 กันยายน 2562
(1)

วงเงินเลื่อนขั้น
ร้อยละ 6
(2)= (1)x6%

3,127,700

187,662

เอกสารหมายเลข 8
(ตัวอย่าง)
บัญชีสรุปจานวนเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สสจ. / รพช. / รพท.…………………………………………………….

จานวนเงินที่มี
ผู้ครองอัตรา
ณ 1 กันยายน 2562

วงเงินเลื่อนขั้น
ร้อยละ 6

**วงเงินเลื่อนขั้น
คงเหลือ

จานวนเงินที่ใช้เลื่อน
ขั้น ณ วันที่
1 ตุลาคม 2562

(2)

จานวนเงินที่ใช้
เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ณ 1 เมษายน 2562
(ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ)
(3)

(1)

(4)

(5)

(1)

(1)x6%

(3)

(2)-(3)

(5)

** หมายเหตุ :

1. วงเงินเลื่อนขั้นคงเหลือ (4) ให้ใช้เพื่อ
1.1. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
1.2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาและให้ลูกจ้างประจาได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกรณีเกษียณอายุเพื่อคานวณบาเหน็จ
1.3. ให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจาที่ได้รับอัตราค่าจ้างเต็มขั้นสูงของตาแหน่ง
2. จานวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (5) หมายถึง ผลรวมของเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ทั้ง 3 กรณีดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 1.1 - 1.3)

