สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คูม่ อื
การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562)
1. การพิจารณา
ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการพิจ ารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนัก งานราชการ
สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.034/ว 119 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554
2. เกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน
1. การเลื่อนค่าตอบแทนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 โดยควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทน
ไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการของทุกกลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 (กรณีคานวณวงเงิน
การเลือ่ นค่าตอบแทนแล้วมีเศษสตางค์ให้ปัดเศษสตางค์ทิ้ง)
1.2 ไม่เลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8
(1) - (7) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2554 และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ากว่าระดับดี
2. จัด ให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติงานพนัก งานราชการในสัง กัด โดยให้อ ยู่ภ ายใต้ห ลัก การ
บนพื้นฐานของผลสาเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ซึ่งแจ้งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 สาหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.034/ว 194 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558
3. จัดทาคาสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี คาสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
ภายในส่วนราชการ และบัญชีผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี โดยระบุเหตุผลกรณีไม่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ตามตัวอย่าง
ทีแ่ นบ (เอกสารหมายเลข 1 และ 2)
4. จัดทาบัญชีสรุป จานวนเงินที่ใช้ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในวันที่ 1 ตุล าคม 2562
(เอกสารหมายเลข 3)
5. การกาหนดจานวนวันลาและการมาทางานสาย ตามข้อ 8 (6), (7) ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจ ารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554
กาหนดว่าในปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่ส่วนราชการกาหนด โดยคานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพท้องที่อัน เป็น ที่ตั้ง ของแต่ละส่ว นราชการหรือหน่วยงาน ซึ่งอนุโลมตามที่ถือปฏิบัติกับข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจาในตาแหน่งที่ลักษณะงานเช่นเดียวกันได้
6. รวบรวมเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3 ถึงข้อ 5 จานวน 1 ชุด ส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

เอกสารหมายเลข 1
คส. 2

(ตัวอย่าง)
คาสั่งจังหวัด………………………………
ที…่ …………/…………….
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
อาศั ยอานาจตามข้ อ 7 แห่ งประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่อง ค่ าตอบแทนของ
พนั กงานราชการ พ.ศ.2554 และหลั กเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่ อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ สั งกั ด
สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 โดยได้รับมอบอานาจจากปลั ดกระทรวงสาธารณสุข ตามคาสั ่ง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 685/2553 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 จึง ให้พนักงานราชการใน
สังกัด………………………………….ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี จานวน………..ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
โดยรับรองว่าการเลื่อนค่าตอบแทนไม่เกินวงเงินร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่....................................พ.ศ.2562

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

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
แนบท้ายคาสั่งจังหวัด......................................ที่....................../...........................ลงวันที่..........................................................
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
สังกัด/ตาแหน่ง
กลุ่มงาน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน ร้อยละ จานวนเงิน
ค่าตอบแทน
ที่ เลขประจาตัวประชาชน
พนักงานราชการ เลขที่
ก่อนเลื่อน
ที่เลื่อน ที่เลื่อน
ที่ได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สสจ.....................
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1 นาย ก.................
นักวิชาการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป
……..
18,000
5.50
990
18,990
x xxxx xxxxx xx x
2 นาย ข.................
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ
……..
19,500
4.00
780
20,280
x xxxx xxxxx xx x
รพช.......................
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
3 น.ส. จ.................
นักกายภาพบาบัด
วิชาชีพเฉพาะ
……..
20,480
3.00
620
21,100
x xxxx xxxxx xx x
รพช.......................
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 น.ส. ฉ.................
นายช่างเทคนิค
เทคนิคทั่วไป
……..
13,800
3.20
450
14,250
x xxxx xxxxx xx x
รพช......................
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
5 นาย ค.................
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ
……..
10,430
4.00
420
10,850
x xxxx xxxxx xx x

หมายเหตุ

คส. 4
(ตัวอย่าง)

คาสั่งจังหวัด....................................
ที่
/
เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ข้อ 4 ประกอบกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนเกี ่ ย วกั บ การด าเนิ น การให้ พ นั ก งานราชการได้ รั บ เงิ น เพิ ่ ม การครองชี พ ชั ่ ว คราว
ตามคาสั่ ง สานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ที่ 685/2553 ลงวัน ที่ 18 กุม ภาพัน ธ์ 2553 จึง ให้
พนักงานราชการซี่งได้รับ ค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เดือ นละ 2,000 บาท แต่เมื่อ รวมกับ ค่า ตอบแทนแล้ว ต้อ งไม่เ กิน เดือ นละ 13,285 บาท กรณีเ งิน
ค่า ตอบแทนที ่ไ ด้ร ับ ไม่ถึง เดือ นละ 10,000 บาท ให้ไ ด้รับ เงิน เพิ ่ม การครองชีพ ชั่ว คราวเพิ ่ม ขึ้ น จาก
ค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท จานวน............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่....................................พ.ศ.2562

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

บัญชีรายละเอียดเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานราชการ
แนบท้ายคาสั่งจังหวัด………………..ที่…............…./………..ลงวันที่…...............................………
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
ที่
เลขประจาตัวประชาชน

สังกัด/ตาแหน่ง

กลุ่มงาน
ตาแหน่ง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ เลขที่
ที่ได้รับ
(บาท)

เงินเพิ่มการ
ครองชีพ
ชั่วคราว
(บาท)

สสจ.....................

1

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

รพช......................
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริการ

……..

10,960

2,000

เอกสารหมายเลข 2

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ลาดับ
ที่

1

2

ชื่อ/นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน

สังกัด/ตาแหน่ง

กลุ่มงาน
พนักงาน
ราชการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด....................
โรงพยาบาล............................
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นาย ง........................... นักเทคนิคการแพทย์
วิชาชีพ
x xxxx xxxxx xx x
เฉพาะ

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

ตาแหน่ง
เลขที่

ค่าตอบแทน
(บาท)

หมายเหตุ

.........

19,500

ได้รับการจ้างงานในปี
ที่แล้วมา (1 มี.ค.62)
น้อยกว่า 8 เดือน
ขาดคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ขอ้ 8 (5)

.........

13,800

ได้รับการจ้างงานในปี
ที่แล้วมา (4 ก.พ.62)
น้อยกว่า 8 เดือน
ขาดคุณสมบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ข้อ 8 (5)

เอกสารหมายเลข 3

(ตัวอย่าง)
บัญชีสรุปจานวนพนักงานราชการและจานวนเงินเลื่อนค่าตอบแทน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ส่วนราชการ.............................................
ตามบัญชีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จานวนผู้ครองอัตรา
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
(ราย)

จานวนเงิน
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
(บาท)

จานวนเงิน
ร้อยละ 4
(บาท)

จานวนเงิน
ที่เลื่อน
(บาท)

xx

xxx,xxx

x,xxx

x,xxx

หมายเหตุ

จานวนเงินที่เลื่อนต้องไม่เกิน
วงเงิน ร้อยละ 4

การดาเนินการของส่วนราชการ
เพื่อให้การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ ถูกต้อง
ครบถ้วน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ดาเนินการดังนี้
1. ให้คานวณวงเงินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการที่มีคนครองอยูข่ องทุก
กลุ่มงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2562 และแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ ภายในวัน ที่
30 กันยายน 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
2. กรณีที่ส่วนราชการแจ้งวงเงินให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบแล้ว หรือมีข้อมูล
เปลี่ยนแปลง เช่น ลาออก หรือถึงแก่กรรม ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2562 ให้รีบดาเนินการและบันทึกในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) และแจ้งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทราบด้วย พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน
3. กรณีที่บางส่วนราชการได้จ้างงานเป็นรายปีซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2562
และมีความจาเป็นทีจ่ ะจ้างต่อ ให้ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544
3.2 น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
เมื่อมีมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว หากมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 2 ครั้ง ไม่ต่ากว่าดี
ให้จัดทาสัญญาจ้างและคาสั่งให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2562 แต่ไม่เกินวันที่
30 กัน ยายน 2563 สาหรับ กรณีพนักงานราชการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ขอให้แจ้ง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย

(ตัวอย่าง)
บัญชีแสดงวงเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ส่วนราชการ.............................................
ตามบัญชีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จานวนผู้ครองอัตรา
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
(ราย)

จานวนเงิน
ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
(บาท)

ร้อยละ 4
(บาท)

5

82,210

3,280

หมายเหตุ

