คู่มูอู
1. การเลู่อนเงูนเดอนขูาราชการูและู
การใหูขาราชการไดรับคู่าตอบแทนพูเศษู
ของสํานักงานสาธารณสูุขจังหวัดอุดรธานี

การเลู่อนเงนูู เดอนขาราชการ
ความหมาย
การเลื่อนเง่นเด่ือนข่าราชการ่ หมายถ่ง่ การให่บ่าเหน่จความด่ความชอบตอบแทนใหแกขาราชการท่
ประพฤต่ตนอยู่ในจรรยา่่ม่ระเบ่ยบว่น่ย่่และปฏ่บ่ต่ราชการในรอบคร่่งป่ท่ผ่านมาอย่างม่ประส่ทธ่ภาพ่
และเกดผลสมฤทธ่์ต่อภารกจของร่ฐ
กฎหมายระเบูียบทูี่เกี่ยวของ
๑.่พระราชบ่ญญ่ต่ระเบยบขาราชการพลเร่ือน่พ.ศ.๒๕๕๑
๒.่กฎ่ก.พ.ว่าด่วยการเล่ื่อนเงนเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒
๓.่หนงสือสานกงาน่ก.พ.่ท่่ นร่๑๐๑๒่/ว่๒๐่ ลงว่นท่่ ๓่ กนยายน่ ๒๕๕๒
๔.่หนงสือสานกงาน่ก.พ.ด่วนท่สุด่ท่่ นร่๑๐๐๘.๑่/ว่๒๘่ ลงว่นท่่ ๒๒่ ตุ่ลาคม่ ๒๕๕๒
๕.่ ระเบ่ยบกระทรวงการคล่งว่าด่วยการเบกจ่ายคาตอบแทนพเศษของข่าราชการและลู่กจางประจา่
ผูได่รบเงนเดือนหร่ือคาจางถงขน้ สูงหรือใกล่ถ่งข้นสูงของอ่นด่บหรือต่าแหนง่ พ.ศ.๒๕๕๐่ แก่ไขเพ่มเต่มโดย่
(ฉบ่บท่่ ๒)่่พ.ศ.๒๕๕๑
๖.่หนงสือกรมบญชกลาง่ด่วนท่สุด่ท่่กค่๐๔๐๖.๔่/่ว่๑๓๓่่ลงว่นท่่ ๘่่เมษายน่่๒๕๕๓
7.่หนงสือสานกเลขาธการคณะรฐมนตร่ดวนท่สุด่ท่่นร่0505/ว347่ลงวนท่่20่ตุลาคม่2559
8.่หนงสือสานกงาน่ก.พ.ดวนท่สุด่ท่่นร่1012.2/ว่7่ลงวนท่่25่พฤษภาคม่2558
หลูักเกณฑูและวธีการประเมนผลการปฏูบูัตราชการ
ตามพระราชบ่ญญ่ต่ระเบ่ยบข่าราชการพลเร่ือ น่พ.ศ.๒๕๕๑่มาตรา่๗๖่บ่ญญ่ต่ให่
ผูบ่งคบบ่ญชาม่หนาทป่ ระเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการของผู่อยูใต่บ่งคบบ่ญชาเพื่อใชประกอบการพ่จารณาแต่งต่้ง่
และเล่ื่อนเง่นเด่ือน่ท่งน่ตามหล่กเกณฑ่และว่ธ่การท่่ ก.พ.่ก่าหนดและเพ่ื่อให่การประเม่นผลการปฏ่บ่ต่่
ราชการเป่นไปโดยโปรงใส่ เป็นธรรม่ และตรวจสอบได่่ ก.พ.จ่งได่ก่าหนดหล่กเกณฑและว่ธ่การประเม่นผล่
การปฏ่บ่ต่ราชการของข่าราชการพลเร่ือนสามญไว่ตามหนงสือสานกงาน่ก.พ.่ท่่ นร่๑๐๑๒/่ว่๒๐่ ลงวนท่่
๓่ กนยายน่ ๒๕๕๒่ โดยใหใชประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการของผู่ดารงตาแหนงทุกประเภท่ สาหรบการประเม่นผล
การปฏ่บ่ต่ราชการในรอบการประเม่นต่้งแต่ว่นท่่ ๑่ ตุ่ลาคม่ ๒๕๕3่ ถงว่นท่่ ๓๑่ มนาคม่ ๒๕๕4่ เป็นตนไป่
สรุปได่ด่งน้
๑.่ใหผูบ่งคบบ่ญชาท่่กาหนดไวตาม่ขอ่๒่ของหน่งสือด่งกลาวทาหนาท่เป็นผูประเม่นผลการ่
ปฏ่บ่ต่ราชการของผู่ใต่บงคบบ่ญชา่ ยกต่วอยาง่เชน
ตัวอย่างทูีู่๑ู ตามข่อ่๒(๗)่กาหนดวาสาหร่บผูบ่งคบบ่ญชาระดบสานก่กอง่หรือสวนราชการ่
ทเ่ รยกช่ื่ออยางอื่นท่มฐานะเท่ยบเทาสานกหรือกองเป่นผูประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการข่าราชการท่่อยูใน่
บ่งคบบ่ญชา่ หมายถึงู ผูอานวยการสานกหรือกองทาหนาทเ่ ป่นผูประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการข่าราชการ่ใน
สงกดสานกหรือกองท่้งหมด
ตัวอย่างทูีู่๒ู ตามขอ่๒(๘)่ก่าหนดวาหวหนาสวนราชการประจ่าจงหวด่เป่นผูประเม่นผล่
การปฏ่บ่ต่ราชการข่าราชการท่อยูในบงคบบ่ญชา่ยกเว่นหวหนาสวนราชการประจ่าอ่าเภอและข่าราชการท่อยู่
ในบ่งค่บบ่ญชาของห่วหน่าส่วนราชการประจาอ่าเภอ่หมายถูึงูนายแพทย่สาธารณสุ่ขจ่งหว่ดทาหน่าท่เป่น่
ผูประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการของข่าราชการในส่งกดสานกงานสาธารณสุ่ขจงหวดทง้ หมดทอ่ ยูในจงหวดน้น่ๆ่
ยกเว่นผูด่ารงตาแหน่งสาธารณสุ่ขอาเภอ่และข่าราชการในส่งกดสานกงานสาธารณสุขอาเภอท้งหมดท่อยูใน่
อาเภอน้น่ๆ

-2ตัวอยู่างทูีู่๓ู ตามข่อ่๒(๑๐)่ก่าหนดว่าห่วหน่าส่วนราชการประจาอ่าเภอเป่นผู่่ประเม่น่
ผลการปฏ่บ่ต่ราชการข่าราชการท่่อยู่ในบ่งค่บบ่ญชา่หมายถูึงูสาธารณสุ่ขอ่าเภอท่าหน่าท่เป่นผู่ประเม่น่
ผลการปฏ่บ่ต่ราชการของข่าราชการในส่งกดสานกงานสาธารณสุ่ขอาเภอท่้งหมดทอ่ ยูในอาเภอน้น่ๆ
ทง้ น้ตามข่อ่ ๒(๑๑)่ ของหน่งส่ือด่งกล่าว่ ก่าหนดให่ผู่บ่งค่บบ่ญชาท่่ได่ร่บมอบหมายจาก่
ผูบ่งคบบ่ญชาตาม่(๑)่(๒)่(๓)่(๔)่(๕)่(๖)่(๗)่(๘)่(๙)่หรือ่(๑๐)่แลวแต่กรณ่เป่นผูประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการ่
หมายถูึงู หากผู่บ่งค่บบ่ญชาประสงค่จะมอบให่ห่วหน่าหน่วยงานระด่บรองลงมาเป็นผู่ประเม่นแทนตนก่ให่
มอบหมายเป่นลายล่กษณ่อ่กษร่ และเมื่อผู่ท่ได่ร่บมอบหมายประเมนผลการปฏ่บ่ต่ราชการของข่าราชการ่
ตามท่่ได่ร่บมอบแล่ว่ ก่ให่เสนอผลการประเม่นน่นต่อผู่บ่งค่บบ่ญชาท่เป่นผู่มอบหมายเพื่อประกอบการ่
พจารณาตอไป
๒.่การประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการให่ด่าเนนการประเม่นป่ละ่๒่รอบ่ตามป่งบประมาณ
รอบทูีู่๑ูระหวางว่นท่่ ๑่ ตุ่ลาคม่ ถง่ ๓๑่ มนาคม
รอบทูีู่๒ูระหวางว่นท่่ ๑่ เมษายน่ ถง่ ๓๐่ กนยายน
๓.่การประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการให่ประเม่นอยางนอย่๒่องคประกอบ่ได่แก่่ผลสมฤทธ่์ของงาน่
และพฤต่กรรมการปฏ่บ่ต่ราชการหร่ือสมรรถนะ่ โดยผลส่มฤทธ่ของงานจะต่องม่ส่ดส่วนคะแนนไม่น่อยกว่า่
รอยละ่๗๐
ผลสูัมฤทธ์ของงานูให่ประเม่นจากปรมาณผลงาน่คุ่ณภาพผลงาน่ความรวดเรว่หร่ือ่
ตรงตามเวลาท่่กาหนด่หรือความประหยด่หรือความคุ่มคาของการใช่ทรพยากร
พฤตูกรรมการปฏบูัตูราชการูให่ประเม่นจากสมรรถนะหล่กตามท่่ ก.พ.ก่าหนดและ่
สมรรถนะท่่เก่่ยวของกบการปฏบ่ต่ราชการตามท่สวนราชการก่าหนด
ส่าหร่บสมรรถนะหล่กท่จ่าเป่นส่าหร่บการปฏ่บ่ต่งานในต่าแหน่งประเภทอ่านวยการ่
ต่าแหน่งประเภทว่ชาการ่และต่าแหน่งประเภททว่ ไป่ตามท่่ ก.พ.่ก่าหนดไว่ในหน่งส่ือส่าน่กงาน่ก.พ.่
ท่่ นร่ ๑๐๐๘/ว่ ๒๗่ ลงว่นท่่ ๒๙่ ก่นยายน่ ๒๕๕๒่ ซ่ง่ อ.ก.พ.สานกงานปล่ดกระทรวงสาธารณสุ่ขได่ให่
ความเหนชอบแลว่ ประกอบดวย
๑.่การมุงผลสมฤทธ่์
๒.่บรการทด่ ่
๓.่การส่งสมความเชย่ วชาญในงานอาช่พ
๔.่การยดมน่ ในความถู่กต่องชอบธรรม่และจรยธรรม
๕.่การทางานเป็นทม
ในสวนของส่านกงานปลดกระทรวงสาธารณสุ่ข่ก่าหนดใหสดสวนผลสมฤทธ่์ของงานจะต่องม่
คะแนนไม่น่อยกว่าร่อยละ่๗๐่โดยเม่ื่อรวมคะแนนในสวนพฤต่กรรมการปฏ่บ่ต่ราชการ่หร่ือสมรรถนะก่บ่
องคประกอบอื่น่ๆ่(ถาม)่แลวคะแนนรวมก่นทง้ ส้นจะตองเท่าก่บ่๑๐๐
อ่กทง้ ในการประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการของข่าราชการพลเร่ือนสามญท่อยูระหวางทดลอง่
ปฏ่บ่ต่หนาทร่ าชการ่ หรือมระยะเวลาทดลองปฏ่บ่ต่หนาท่ราชการอยู่ในระหวางรอบการประเม่น่ ก่าหนดให่่
ประเม่นองค่ประกอบด่านผลส่มฤทธ่่ของงานและพฤต่กรรมการปฏ่บ่ต่ราชการเป่นส่ดส่วนเท่าก่นค่ือ่
รอยละ่๕๐่จนกว่าจะส้นรอบการประเม่นน้น
๔.่ในแต่ละรอบการประเม่น่ให่จ่ดกลุ่มคะแนนผลการประเม่นเป่น่๕่ระด่บได่แก่ด่เด่น่
ด่มาก่ด่่พอใช่และต่องปร่บปรุ่ง่ส่าหรบช่วงคะแนนของแต่ละระดบผลการประเม่นใหอยูในดุลพน่จของแต่ละ่
สวนราชการท่่จะกาหนด่แต่คะแนนต่าสุดของระด่บพอใชต่องไมต่ากว่ารอยละ่๖๐
5.่การประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการของข่าราชการพลเร่ือนสามญ่ใหด่าเนนการ่ดงน้

-3๕.๑่ ก่อนเร่่มรอบการประเม่นหรือในชวงเร่มรอบการประเม่นให่สวนราชการระด่บกรม่
หรือจงหวดประกาศหล่กเกณฑ่ และวธการประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการให่ขาราชการพลเร่ือนสาม่ญได่ทราบ่
โดยทว่ ก่น
๕.๒่ ในแตละรอบการประเม่นใหผูประเม่นและผูรบการประเม่น่ก่าหนดข่อตกลงรวมก่น่
เก่ยวก่บการมอบหมายงานและการประเม่นผลการปฏ่บ่ต่ราชการ่ ก่าหนดด่ชน่ช่้ว่ดหร่ือ หล่กฐานบ่งช้่
ความสาเรจของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมก่บลกษณะงาน
๕.๓่ ในระหว่างรอบการประเม่นให่ผู่ประเม่นให่ค่าปร่กษาแนะน่าผู่ร่บการประเม่น่
เพือ่ การปรบปรุง่แก่ไข่พฒนาเพือ่ นาไปสูผลสมฤทธ่์ของงานและพฤต่กรรมหร่ือสมรรถนะในการปฏ่บ่ต่ราชการ่
และเมื่อส้นรอบการประเม่นผูประเม่นกบผูรบการประเม่น่ ควรรวมกนทาการว่เคราะห่ผลสาเรจของงานและ่
พฤต่กรรมหร่ือสมรรถนะในการปฏ่บ่ต่ราชการ่เพือ่ หาความจาเป็นในการพ่ฒนาเป็นรายบุคคล
๕.๔่ ในการประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการในแตละคร้งใหผูประเม่นแจงผลการประเม่นให่
ผูรบการประเม่นทราบเป็นรายบุคคล่โดยใหผูรบการประเม่นลงลายมือชื่อรบทราบผลการประเม่น่กรณท่ผูรบ่
การประเม่นไมย่นยอมลงลายม่ือช่ื่อรบทราบผลการประเม่นใหขาราชการอย่างนอย่๑่คนในส่วนราชการหร่ือ่
จ่งหวดน้นลงลายมือชื่อเป็นพยานวาได่มการแจงผลการประเม่นด่งกลาวแล่ว
๕.๕่ ให่ผู่ประเม่นประกาศรายชื่อข่าราชการผู่ม่ผลการปฏ่บ่ต่ราชการอยู่ในระด่บด่เด่น่
และด่มาก่ในท่เปิดเผยใหทราบโดยท่วก่น่เพื่อเป็นการยกยองชมเชยและสร่างแรงจู่งใจให่พฒนาผลการปฏบ่ต่่
ราชการในรอบการประเม่นต่อไปให่ด่ย่งข้น
๕.๖่ ใหผูประเม่นโดยความเห่นชอบของผู่บ่งคบบ่ญชาจ่ดสงผลการประเม่นผลการปฏบ่ต่่
ราชการของขาราชการในหน่วยงานของตน่ เสนอต่อคณะกรรมการกล่่นกรองผลการประเมนผลการปฏ่บ่ต่่
ราชการของข่าราชการกอนนาเสนอตอหวหนาสวนราชการระด่บกรม่่หรือจงหวด
๕.๗่ ใหหวหนาสวนราชการระดบกรมหรือจงหวดแต่งต่้งคณะกรรมการกล่่นกรองผลการ่
ประเม่นผลการปฏ่บ่ต่ราชการของข่าราชการ่ ท่าหนาท่พ่จารณาเสนอความเห่นเกย่ วกบมาตรฐานและความ่
เป่นธรรมของการประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการของข่าราชการในส่งกด่่่่่่ โดยมองคประกอบและหนาท่ด่งน้
๕.๗.๑่ คณะกรรมการระด่บกรม่ มหนาท่เสนอความเห่นเกย่ วก่บผลการประเม่นผล่
การปฏ่บ่ต่ราชการของข่าราชการประเภทอ่านวยการ่ ประเภทว่ชาการ่ และประเภทท่่ว ไปทุ่ก ระด่บ่
ประกอบดวย่ รองห่วหนาสวนราชการผู่รบผดชอบงานดานการบรหารทรพยากรบุคคลของส่วนราชการเป่น่
ประธานกรรมการ่ ขาราชการในส่วนราชการน่้นตามท่หวหนาสวนราชการเห่นสมควรไมนอยกว่า่ ๔่ คนเป็น่
กรรมการ่และใหหวหนาหนวยงานท่รบผดชอบงานการเจาหนาท่ของสวนราชการเป็นเลขานุการ
๕.๗.๒่ คณะกรรมการระด่บจงหวด่ มหนาทเ่ สนอความเห่นเก่ยวก่บผลการประเม่น่
ผลการปฏ่บ่ต่ราชการของขาราชการผู่ด่ารงต่าแหน่งในราชการบร่หารส่วนภู่ม่ภาคในจ่งหว่ดน้น่ ๆ่ ยกเว่น่
รองผู่่ว่าราชการจ่งหว่ด่ ปล่ดจ่งหว่ด่ และผู่่ด่ารงต่าแหน่งห่วหน่าส่วนราชการประจ่าจ่งหว่ด่ ประกอบด่วย่
รองผู่ว่าราชการจ่งหว่ดผู่ร่บผ่ดชอบงานด่านการบร่หารทร่พยากรบุ่คคลของจ่งหว่ดเป่นประธานกรรมการ่
ขาราชการในราชการบร่หารส่วนภู่ม่ภาคในจงหว่ดน่นตามท่ผูว่าราชการจงหวดเห่นสมควรไม่น่อยกว่า่๔่คนเป็น่
กรรมการ่และใหหวหนาหนวยงานท่รบผดชอบงานการเจาหนาท่ของจงหวดเป็นเลขานุการ
๖.่ ส่าหร่บข่าราชการท่่ไปช่วยราชการหร่ือปฏ่บ่ต่ราชการท่่ส่วนราชการหร่ือหน่วยงานอื่น่
ใหหวหนาสวนราชการหร่ือหวหนาหนวยงานท่ผูรบการประเม่นไปช่วยราชการหร่ือปฏ่บ่ต่ราชการแลวแต่กรณ่
เป่นผูใหขอมูลและความเห่นเพือ่ ประกอบการประเม่นของผู่ประเม่นทเ่ ป่นต่นสงกด

-่4่การบรูหารวงเงูนทูี่ใชในการเลู่อนเงนเดูอนขูาราชการ
ตามหนงสือสานกงาน่ก.พ.่ด่วนท่สุด่ท่่ นร่๑๐๐๘.๑่/่ว่๒๘่ลงว่นท่่ ๒๒่ตุ่ลาคม่๒๕๕๒่
ก.พ.่ ได่ก่าหนดวงเงนงบประมาณ่ และการบร่หารวงเงนงบประมาณสาหร่บการเลื่อนเงนเด่ือน่ และก่าหนด่
หลกเกณฑในการเล่ื่อนเงนเดือน่โดยใหถือปฏ่บ่ต่ตาม่กฎ่ก.พ.ว่าดวยการเล่ื่อนเงนเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่และให่ใช่
ต่้งแต่การเล่ื่อนเงนเดือนคร่งปีแรกของปีงบประมาณ่พ.ศ.๒๕๕๓่ เป็นต่นไป่(๑่ เมษายน่ ๒๕๕๓)่ สรุปได่ด่งน้
๑.่ การเล่ื่อนเงนเดือน่ ใหใชฐานในการค่านวณและชวงเงนเดือน่ สาหรบการเลื่อนเงนเดือน่
ในแต่ละประเภทและระด่บต่าแหน่งตามตารางการก่าหนดฐานในการค่านวณและช่วงเง่นเด่ือน่ แนบท่าย่
หนงสือด่งกลาวขางต่น
๒.่ใหเลื่อนเงนเดือนขาราชการ่คร้งท่่ ๑่(๑่ เมษายน)่และคร้งท่่ ๒่(๑่ ตุ่ลาคม)่ภายในวงเงน่
รอยละ่๓่ของเง่นเดือนท่จายใหขาราชการ่ณ่ว่นท่่ ๑่ มนาคม่ และวนท่่ ๑่ กนยายน่ ตามลาด่บ
๓.่ให่แยกวงเงนการเล่ื่อนเงนเดือนออกเป่นอยางนอย่๓่กลุม่คือ
•่ กลุมผูด่ารงตาแหนงประเภทบร่หาร
•่ กลุมผูด่ารงตาแหนงประเภทอานวยการ
•่ กลุมผูด่ารงตาแหนงประเภทวชาการและประเภทท่่วไป
โดยใหสวนราชการและจงหวดเลื่อนเงนเดือนขาราชการภายในวงเง่นของแตละกลุ่มกอน่หากวงเงนงบประมาณของ
กลุ่มใดมเหลือ่สามารถเกล่่ยวงเงนเล่ื่อนเงนเดือนให่กลุมอืน่ ได่
๔.่ใหแยกวงเงนการเล่ื่อนเงนเดือนขาราชการในราชการบร่หารสวนกลาง่ออกจากราชการ่
บรหารสวนภู่มภาค่ โดยต่ดยอดจานวนคนและจ่านวนเงนของข่าราชการในราชการบร่หารส่วนภู่มภาค่ ผูด่ารง่
ต่าแหนงประเภทว่ชาการ่ระดบช่านาญการพเศษ่ระดบช่านาญการ่ระดบปฏ่บ่ต่การ่และตาแหนงประเภทท่่วไป่
ระด่บอาวุ่โส่ ระด่บช่านาญงาน่ ระด่บปฏ่บ่ต่งาน่ ออกจากวงเง่นการเลื่อนเง่นเด่ือนของส่วนราชการ่ ทง้ น่้
ให่ผู่ว่าราชการจ่งหว่ดซ่งเป่นผู่ม่อ่านาจส่งบรรจุ่และแต่งต่้งตามมาตรา่ ๕๗่ แห่งพระราชบ่ญญ่ต่ระเบ่ยบ่
ขาราชการพลเร่ือน่พ.ศ.๒๕๕๑่เป่นผูส่งเลื่อนเงนเดือนขาราชการผูด่ารงตาแหนงประเภท่ และระดบด่งกลาว
๕.่ ใหผูด่ารงต่าแหน่งต่อไปน้เป็นผูบรหารวงเง่นการเล่ื่อนเงนเดือนของข่าราชการในแต่ละ่
กลุมต่าแหนงในแตละรอบการประเม่น

-่5่ผบรหารวงเงูน
กลุม่ ทูีู่๑

กลุม่ ตูําแหน่งทูี่บรหารวงเงูน
นายกรฐมนตร่หรือรฐมนตร

ปลดกระทรวง่ อธ่บด่่หรือต่าแหนงทเ่ รยกช่ื่ออยาง
อื่นท่มฐานะเป่นอธบด่

กลุม่ ทูีู่ ๒

ปลดกระทรวง

รองปล่ดกระทรวง่ ผูตรวจราชการกระทรวง่
ฯลฯ

ปลดกระทรวง่ รองปล่ดกระทรวง่

รองอธบด่

และอธบด่
กลุม่ ทูีู่ ๓

อธ่บด่่ และรองอธ่บด่

ต่าแหนงประเภทอานวยการ่
ต่าแหนงประเภทวชาการ่
ต่าแหนงประเภทท่่วไป

กลุม่ ทูีู่ ๔

ผูว่าราชการจงหวด

•่ ต่าแหนงประเภทวชาการ่ระดบช่านาญการพเศษ่
ระดบช่านาญการ่ และระดบปฏ่บ่ต่การ
•่ ต่าแหนงประเภทท่่วไป่ ระดบอาวุ่โส่
ระดบช่านาญงาน่ และระดบปฏ่บ่ต่งาน
(ต่าแหนงในราชการบร่หารสวนภู่มภาค)

ทง้ น้่ ผูบรหารวงเงนอาจจดสรรวงเงนใหหวหนาสวนราชการท่่ตากว่
่ าระด่บกรม่ หรือหวหนา่
หนวยงานในราชการบร่หารสวนภู่มภาค่่บรหารวงเงนของขาราชการในส่งกดได่
๖.่ ผู่ท่ได่ร่บเง่นเด่ือนสู่ง สุ่ด่ (เต่มขน้ )่ หร่ือใกล่ถ่งเง่นเด่ือนสู่งสุ่ดของสายงานหร่ือระด่บ่
ตาแหนงตามท่่ ก.พ.กาหนดให่ได่รบค่าตอบแทนพเศษ่ซ่งพ่จารณาจากผลการปฏบ่ต่ราชการ่โดยค่ดเป็นรอยละ่
ของฐานในการค่านวณท่กาหนดไว่ตามช่วงเงนเดือนในแตละประเภท่ และระดบต่าแหนงตามตารางการก่าหนดฐาน่
ในการค่านวณและช่วงเงนเดือนแนบท่ายหนงสือด่งกลาวขางต่น
ส่าหร่บการเบ่กจ่ายค่าตอบแทนพ่เศษ่ ให่เป่นไปตามระเบ่ยบกระทรวงการคล่งว่าด่วยการ่
เบ่กจ่ายค่าตอบแทนพ่เศษของขาราชการและลูกจ่างประจ่าผู่ได่ร่บเง่นเด่ือนหรือคาจ่างถ่งข่นสู่ง่ หร่ือใกลถ่ง่
ขน้ สูงของอ่นด่บ่หรือต่าแหนง่(ฉบ่บท่่ ๒)่พ.ศ.๒๕๕๑

-่6่หลูักเกณฑูการเลู่อนเงนเดูอนขูาราชการ
หลกเกณฑและเงื่อนไขการเล่ื่อนเงนเดือนข่าราชการ่ท่่ ก.พ.่กาหนดไวใน่กฎ่ก.พ.่ว่าด่วย่
การเล่ื่อนเงนเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่มรายละเอยดสรุปได่ด่งน้
๑.่การเล่ื่อนเงนเดือนให่เลื่อนปีละ่๒่คร้ง
•่่ครั้งทูีู่ ๑ู เป่นการเล่ื่อนเง่นเดือนส่าหรบการปฏ่บ่ต่ราชการในคร่่งป่แรก่(๑่่ตุ่ลาคม่
ถง่ ๓๑่ มนาคม)่โดยใหเลื่อนในวนท่่ ๑่ เมษายน่ ของปีทไ่ ด่เลื่อน
•่ ครั้งทูีู่ ๒ู เป่นการเลื่อนเง่นเดือนสาหรบการปฏ่บ่ต่ราชการในคร่่งปีหลง่(๑่ เมษายน่
ถง่ ๓๐่ กนยายน)่โดยใหเลือ่ นในวนท่่ ๑่ ตุ่ลาคม่ ของปีถดไป
และให่นาผลการประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการท่่ได่ด่าเนนการตามหนงสือสานกงาน่ก.พ.ท่่ นร่๑๐๑๒่/่ว่๒๐่
ลงว่นท่่ ๓่ กนยายน่ ๒๕๕๒่ มาประกอบการพ่จารณา่ โดยใหเลื่อนได่ไมเกนวงเงนท่สวนราชการได่รบการ่
จดสรร
๒.่“ค่ากลาง”ูหมายถง่ผลรวมของเง่นเดือนต่าสุด่กบเง่นเดือนสูงสุดท่ขาราชการแตละประเภท่
แต่ละสายงาน่และแต่ละระดบได่รบตามหล่กเกณฑท่่ ก.พ.่กาหนดหารด่วยสอง่เพื่อใหได่ต่วเลขท่่จะนาไปใช่่
คดฐานในการค่านวณ
๓.่“ฐานในการคูํานวณ”ูหมายถง่ต่วเลขท่่จะนาไปใชในการค่ดคานวณเพือ่ เลื่อนเงนเดือน่
ของข่าราชการแตละประเภท่ แต่ละสายงาน่ และแต่ละระดบโดยแบ่งออกเป็น
๓.๑่ ฐานในการค่านวณระดบลาง่ได่แก่่ผลรวมของเง่นเดือนต่าสุด่ตามท่่่ก.พ.่กาหนด่
กบคากลาง่หารด่วยสอง
๓.๒่่ฐานในการค่านวณระด่บบน่ได่แก่่ผลรวมของเง่นเด่ือนสูงสุ่ด่ตามท่่ก.พ.่กาหนด่
กบคากลาง่หารด่วยสอง
๔.่ “ชู่วงเงูนเดูอน”ู หมายถ่ง่ ช่วงของเง่นเด่ือนระหว่างเง่นเด่ือนข่้นต่าถ่งค่ากลาง่ หร่ือ่
ระหวางคากลางถงขน้ สูง่แลวแต่กรณ่ซ่งเป็นไปตามท่่ ก.พ.่กาหนด
๕.่ การเลื่อนเงนเด่ือนข่าราชการแต่ละคนในแตละคร้ง่ ให่เลื่อนได่ในอ่ตราไม่เก่นร่อยละ่ ๖่
ของฐานในการค่านวณ่และไมเกนเงนเดือนสู่งสุดตามท่่ ก.พ.กาหนด่อกทง้ ให่ผูบ่งคบบ่ญชาผู่มอานาจส่งเล่ื่อนเงนเดือน่
ประกาศอตรารอยละของฐานในการค่านวณทไ่ ด่ใชเป่นเกณฑ่ในการคานวณเพือ่ เล่ื่อนเงนเดือน่ โดยต่องประกาศ่
ใหทราบเป็นการทว่ ไปอยางชาท่สุดพรอมกบการมคาส่งเลื่อนเงนเดือน
การเล่ื่อนเงนเดือนให่ขาราชการโดยไม่ได่ด่าเนนการตามหน่งสือสานกงาน่ก.พ.่ท่่ นร่๑๐๑๒/่ว่๒๐่
ลงว่นท่่ ๓่ ่ กนยายน่ ๒๕๕๒่ แต่ใชว่ธ่การหารเฉล่่ยเพื่อใหขาราชการทุ่กคนได่รบการเลื่อนเงนเดือนในอ่ตรา่
รอยละทเ่ ทาก่นไมได่
การค่านวณจานวนเงนสาหรบการเลื่อนเงนเด่ือน่ ถามเศษไมถงสบบาทใหป่ดขน้ เป็นสบบาท่
เชน่จานวนเงน่ ๖๑๐.๕๐่ บาท่ใหป่ดขน้ เป็น่ ๖๒๐่ บาท
ส่าหร่บข่าราชการท่ได่ร่บเง่นเด่ือนถ่งขน้ สู่งหร่ือใกล่ถ่งข่นสู่งของระด่บต่าแหน่ง่ ให่ได่ร่บ่
คาตอบแทนพ่เศษ่ ตามอ่ตราของผลการประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการ่ โดยการคานวณจ่านวนเง่นท่ได่เลื่อน่
ไมใหป่ดเศษ่และไมใหต่ดต่วเลขหล่งจุดทศนยมท้ง

-7๖.่ ใหแจ่งผลการเล่ื่อนเงนเด่ือนให่ข่าราชการทราบ่ ซ่งเป่นข่อมู่ลเฉพาะของแต่ละบุ่คคล่
ประกอบด่วย่อ่ตราร่อยละท่ได่ร่บการเล่ื่อน่ฐานในการค่านวณ่จ่านวนเง่นท่ได่ร่บการเล่ื่อน่และเง่นเด่ือน่
ท่ได่รบ่สาหรบขาราชการท่ไมได่รบการเลื่อนเงนเดือน่ใหแจงเหตุผลท่ไมได่เลื่อนเงนเดือนให่ผูน้นทราบดวย
๗.่ข่าราชการซ่่งจะไดร่บการพ่จารณาเล่ื่อนเงนเดือนในแตละคร้งต่องอยูในหล่กเกณฑ่ตามขอ่๘่
(๑)่–่(๙)่ของกฎ่ก.พ.่ว่าด่วยการเลื่อนเงนเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่ และส่าน่กงานปล่ดกระทรวงสาธารณสุ่ขขอชแ้ จง่
หลกเกณฑ่การเล่ื่อนเงนเดือนบางประการท่่่ก.พ.่กาหนดไวในกฎ่ก.พ.่ฉบ่บด่งกลาวท่สวนราชการไดหารือมาบอยคร้ง่
ด่งน้
๗.๑่ ข่าราชการซ่่งจะได่ร่บการพ่จารณาเล่ื่อ นเง่นเด่ือ นในแต่ละคร่้ง ต่องม่ผลการ่
ประเม่นผลการปฏบ่ต่ราชการไม่ต่ากว่าระดบพอใช่หรือรอยละ่๖๐
๗.๒่ขาราชการทบ่ รรจุเขารบราชการทง้ กรณบรรจุใหม่และบรรจุ่กลบ่ต่องมเวลาปฏ่บ่ต่่
ราชการในรอบคร่่งป่ท่แล่วมาเป่นเวลาไม่น่อยกว่า่ ๔่ เด่ือน่ กล่าวค่ือ่ ถ่าจะอยู่่ในเกณฑ่ได่ร่บการพ่จารณา่
เลื่อนเง่นเด่ือนในว่นท่่ ๑่ เมษายน่ หร่ือว่นท่่ ่ ๑่ ่ ตุ่ลาคม่ จะต่องได่ร่บการบรรจุ่เข่าร่บราชการภายใน่
ว่นท่่ ๑่ ธ่นวาคม่ หร่ือว่นท่่ ๑่ มถุนายน่ แลวแต่กรณ
๗.๓่ขาราชการท่ถงแกความตายก่อนหร่ือในวนท่่ 1่เมษายน่หรือว่นท่่ 1่ตุ่ลาคม่
ต่องมเวลาปฏ่บ่ต่ราชการในรอบคร่่งปีทแ่ ลวมา่เป็นเวลาไมนอยกว่า่๔่เดือน่กอนวนท่ถงแกความตาย่โดยผูมอ่านาจ่
ส่งเลื่อนเงนเดือน่ส่งเลื่อนเงนเดือนให่มผลในวนท่ผูน้นถงแกความตาย่เพื่อประโยชน่ในการค่านวณบาเหน่จ่
บ่านาญ่เชน่ในรอบการเล่ื่อนเงนเดือน่ว่นท่่ ๑่ เมษายน่ ๒๕64่ ได่ถงแกความตายในวนท่่ ๓๑่ มกราคม่ ๒๕64
นบเวลาปฏ่บ่ต่ราชการ่ต่้งแต่ว่นท่่่๑่่ตุ่ลาคม่่๒๕63่่ถงว่นท่่่๓๑่่มกราคม่่๒๕64่่ครบ่่๔่่เด่ือนพอด
กรณนจ้ ะได่รบการเล่ื่อนเงนเดือนในวนท่่ ๓๑่่มกราคม่่๒๕64่่(ว่นท่ถงแกความตาย)
๗.๔่ขาราชการผูซ่งไดรบอนุญาตใหไปศกษา่ฝึกอบรม่ดู่งาน่หรือปฏ่บ่ต่การว่จยในประเทศ่
หรือต่างประเทศ่ต่องม่เวลาปฏ่บ่ต่ราชการไม่นอยกว่า่๔่เด่ือน
กรณขาราชการไปฝ่กอบรมภายในประเทศ่ สานกงานปล่ดกระทรวงสาธารณสุ่ขได่ม
หนงสือหารือไปยงส่านกงาน่ ก.พ.่ ว่ามกรณ่ใดบ่างท่่ ก.พ.่ ยกเว่นใหสามารถเล่ื่อนเงนเดือนได่ ซ่งยงไม่ได่
รบการแจ่ง่อยางเป็นทางการ่แต่ได่รบการชแ้ จงแนวทางการพ่จารณา่ด่งน้
1.)กรณ่ท่สวนราชการส่่งใหขาราชการไปเขารบการฝ่กอบรมตามน่ยหน่งสือส่าน่กงาน่ก.พ.่
ท่่ นร่ 1013.8.5/ว่ 22่ ลงวนท่่ 15่ กนยายน่ 2552่ เรื่องหลกเกณฑ่ ว่ธ่การ่ และเงื่อนไขการให่
ขาราชการ่ พลเร่ือ นสาม่ญไปศ่กษาเพ่มเต่ม่ ฝ่กอบรม่ ดู่งาน่ หร่ือ ปฏ่บ่ต่การว่จ่ยในประเทศ่ ข่อ่ 9่
ก่าหนดว่า่“การให่ข่าราชการไปฝ่กอบรมตามหล่กเกณฑ่่ว่ธ่การ่ และเงือ่ นไขน่้ถื่อเป่นการให่ข่าราชการ
เด่นทางไปราชการตามระเบ่ยบส่าน่กนายกร่ฐมนตรว่าด่วยการอนุ่ม่ต่ให่เด่นทางไปราชการและการจ่ดการ
ประชุ่มของทางราชการ่พ.ศ.่2524”่ด่งน้นหากข่าราชการผู่ใดไปราชการตามหล่กเกณฑด่งกลาวขางต่นจะ
ท่าใหขาราชการผู่น้นมสทธ่ได่รบการพจารณาเล่ื่อนเงนเดือนเชนเดยวกบขาราชการท่ปฏ่บ่ต่ราชการปกต
2.)่กรณผูไปฝึกอบรมจะตองมเวลาปฏบ่ต่ราชการไม่นอยกว่า่4่เด่ือน่ตามข่อ่8่(6)่ของกฎ่
ก.พ.่ ว่าด่วยการเลื่อนเง่นเด่ือน่ พ.ศ.่ 2552่ จะเก่ดขน้ เฉพาะกรณ่ท่ข่าราชการผู่น่นม่ความประสงค่จะ
ขอลาไปฝ่กอบรม่ (ราชการม่ได่ส่งไป)่ โดยจะต่องด่าเน่นการตามระเบ่ยบว่าด่วยการลาของข่าราชการ่
พ.ศ.่ 2535่ ข่อ่34่ซง่ ก่าหนดไว่โดยสรุ่ปว่า่“ข่าราชการซ่่ง ประสงค่จะลาไปศ่กษา่ฝ่กอบรม่ดู่งาน่
หร่ือปฏ่บ่ต่การว่จ่ย่ ณ่ ต่างประเทศ่ ใหเสนอหร่ือจดสงใบลาตอผูบ่งคบบ่ญชาตามลาด่บจนถงปลดกระทรวง
หร่ือหวหนาสวนราชการ่ขน้ ตรงเพ่ื่อพ่จารณาอนุ่ญาตส่าหร่บการลาไปศ่กษาฝ่กอบรม่ดู่งาน่หร่ือปฏ่บ่ต่การ
ว่จ่ยในประเทศให่เสนอหร่ือ จ่ดส่งใบลาต่อผู่บ่งค่บบ่ญชาตามล่าด่บจนถ่งห่วหน่าส่วนราชการหร่ือ
ห่วหน่าส่วนราชการข่้น ตรง่เพื่อพจารณาอนุ่ญาต”
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ราชการ่ และข่าราชการผู่น้นจะม่ส่ทธ่ได่ร่บการพ่จารณาเล่ื่อนเง่นเด่ือน่ เพราะเจตนารมณ่ของ่ ข่อ่ 9่
ของหน่งส่ือ่ส่าน่กงาน่ก.พ.่ท่่ นร่1013.8.5/ว22่ลงว่นท่่ 15่ก่นยายน่2552่ต่องการคงส่ทธ่
ของข่าราชการ่ ท่ทางราชการส่งไปฝ่กอบรมในประเทศให่ได่ร่บส่ทธ่ท่จะได่ร่บการพ่จารณาเล่ื่อนเง่นเด่ือนได่
เช่นเด่ยวก่บระเบ่ยบ่หรือหลกเกณฑ่เด่ม
7.๕.่ ตามข่อ่ ๘่ (๘)่ ของกฎ่ ก.พ.่ ฉบ่บด่งกลาวก่าหนดวา่ “ในคร่งปีทแ่ ลวมาต่องไม่ลา่
หรือมาทางานสายเก่นจานวนคร้งท่ผูบ่งคบบ่ญชาผู่มอานาจส่งเลื่อนเงนเดือนหรือผูซ่งได่รบมอบหมาย่
กาหนดเป็น่ หนงส่ือไว่กอนแลว่ โดยค่านงถงลกษณะงาน่ และสภาพท่องท่อนเป่นทต่ ่้งของแต่ละสวนราชการ
หร่ือหน่วยงาน”่
ซ่งส่าน่กงานปลดกระทรวงสาธารณสุขได่ก่าหนดหล่กเกณฑ่ให่ข่าราชการในสงก่ด
ส่าน่กงานปล่ดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง่ และหนวยงานในราชการบร่หารส่วนกลางท่มสาน่กงานต้งอยู
ในส่วนภู่ม่ภาคถ่ือปฏ่บ่ต่แลว่ด่งน้น่หากสวนราชการใดในส่วนภู่ม่ภาคจะกาหนดหล่กเกณฑการลา่และการมา
ท่างานสาย่ เพือ่ ใหขาราชการ่ ในสงกดถือปฏ่บ่ต่่ กขอใหเร่มด่าเนนการต้งแต่ต่นรอบการประเม่น่ โดย
จะตองเสนอให่ผูว่าราชการจงหวดซ่ง่เป่นผูมอานาจสง่ เลื่อนเงนเดือนเป็นผูพจารณาในเร่ื่องดงกลาว
7.๖.่ขาราชการผูได่รบอนุญาตใหลาไปปฏ่บ่ต่งานในองค่การระหวางประเทศ่หรือถูกส่งให
ไปท่าการใด่ซ่งให่น่บเวลาระหว่างน้นเหม่ือนเป่นเวลาราชการ่เมือ่ ข่าราชการผู่่น้นกล่บมาปฏ่บ่ต่ราชการ
ใหผูบ่งคบบ่ญชาผู่มอานาจส่งเลื่อนเงนเดือนพจารณาส่งให่มการคานวณหาอตราเงนเดือนทจ่ ะได่รบเมือ่ กลบ่
มาปฏ่บ่ต่ราชการ่โดยเลื่อนเงนเดือนให่ในอตราไมเกนรอยละ่๓่ของฐานเง่นเดือนข่าราชการผู่น้นในแตละ
รอบ่การประเม่นสาหรบช่วงเวลาทไ่ ด่รบอนุญาตใหลาไปปฏ่บ่ต่งาน่หรือชวงเวลาท่ถกู ส่งให่ไปทาการน้น
7.๗.่ ในกรณ่ท่ขาราชการผู่ใดถูกแต่งต่้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณ่ถูกกลาวหาว่ากระทาผด่
ว่นยอยางรายแรง่ หรือถูกฟ่องคดอาญา่ ถามผลการประเม่นผลการปฏ่บ่ต่ราชการอยูในเกณฑ่ได่รบการเล่ื่อน่
เงนเดือน่กใหส่งเลื่อนเง่นเดือนให่แก่ขาราชการผู่น้น่โดยไมต่องรอการเล่ื่อนเงนเดือนแต่อยางใด่รายละเอ่ยด่
ตามขอ่๘(๑)่และขอ่๑๒่ของ่กฎ่ก.พ.่ฉบ่บด่งกลาวขางต่น
7.8.่ข่าราชการผู่ใดอยูในเกณฑ่ทจ่ ะได่เลื่อนเงนเด่ือน่แต่ผูน้นจะตองพนจากราชการไปเพราะ่
เหตุเกษยณอายุตามกฎหมายว่าด่วยบ่าเหนจบ่านาญขาราชการหร่ือเกษ่ยณอายุกอนกาหนด่ (ถาม)่ ใหผูบ่งคบบ่ญชา่
ผูมอานาจส่งเล่ื่อนเงนเดือน่ส่งเล่ื่อนเงนเดือนใหผูน้นเพือ่ ประโยชน่ในการคานวณบาเหนจบ่านาญในว่นท่่ ๓๐่ กนยายน่
ของปีทจ่ ะพนจากราชการ
ในกรณ่ท่ขาราชการซ่่งต่องพนจากราชการดวยเหตุด่งกลาวขางต่น่ ได่รบเงนเดือนถ่งข้นสูงสุด่
ของสายงาน่หร่ือระด่บต่าแหน่งตามท่่ ก.พ.่ก่าหนดแล่ว่(เต่มข่น)่จะไม่ได่ร่บค่าตอบแทนพ่เศษ่เนื่องจาก่
ตามระเบยบกระทรวงการคลงว่าด่วยการเบกจ่ายค่าตอบแทนพเศษของข่าราชการและลู่กจางประจาผูได่รบเงนเดือน่
หร่ือค่าจ่างถ่งขน้ สู่ง่ หร่ือใกล่ถ่งขน้ สู่งของอ่นด่บหร่ือต่าแหน่ง่ พ.ศ.2550่ ซ่งแก่ไขเพม่ เต่มโดยระเบ่ยบ่
กระทรวงการคล่งว่าด่วยการเบกจ่ายค่าตอบแทนพเศษฯ่ (ฉบ่บท่่ 2่ )่ พ.ศ.่ 2551่ กาหนดมใหจายคาตอบแทน
พเศษ่ใหแก่ขาราชการในกรณ่ด่งกลาว
7.9่ขาราชการผู่ใดได่รบเง่นเดือนถงระดบเงนเดือนสู่งสุ่ดตามท่่่ก.พ.่กาหนดสาหร่บต่าแหนง
ท่ดารงอยูแลว่หากตอมาผูน้นไดรบแตงต้งใหดารงตาแหนงสูงกวาเงนเดือนสูงสุดตามท่่ก.พ.กาหนดสาหรบ
ตาแหนงท่ไดรบการแตงต้งใหมน้น่ใหผูบงมท่่ ก.พ.่ก่าหนดสาหร่บต่าแหน่งท่ได่ร่บการแต่งต่้งใหม่น้น่ให่
ผู่บ่งค่บบ่ญชาผู่่ม่อ่านาจส่งเลื่อนเง่นเด่ือน่ส่งเลื่อนเง่นเด่ือนให่ผู่น่นเป่นกรณ่พ่เศษได่โดยให่น่าผลการ
ประเม่นผลการปฏ่บ่ต่ราชการคร่้งหล่งสุ่ดมาใช่ในการพจารณาเลื่อนเง่นเดือนดงกล่าว่และให่เลื่อนเง่นเดือน
ต้งแต่ว่นท่ได่รบการแต่งต่่งให่ด่ารงตาแหน่งน้น่รายละเอ่ยดตามข่อ่17่ของกฎ่ก.พ.ฉบ่บด่งกลาวขางตน่ซ่งการ
ส่่งเล่ื่อนเงนเดือนในกรณ่น้จะต่องเป็นกรณท่่ได่รบการเล่ื่อนระดบต่้งแต่ว่นท่่ 2่ตุ่ลาคม่2552่เป่นต่นไป่

-9สาหรบกรณท่มขาราชการไดรบเงนเดือนสู่งสุดของระด่บ่ (เต่มขน้ )่ อยูกอนวนท่่ 1่ ตุ่ลาคม่
2552่และในว่นท่่ 1่ตุ่ลาคม่2552่ไม่ได่ร่บการเลื่อนเงนเดือน่แต่ได่ร่บค่าตอบแทนพเศษ่และได่รบการ
เลื่อนระดบ่ สูงข้นในวนท่่ 1่ ตุ่ลาคม่ 2552่ เชนเดยวก่น่ กรณน้่ ใหผูบ่งคบบ่ญชาผู่มอานาจส่งเล่ื่อน
เงนเดือนด่าเนนการ่ตามหนงสือสานกงาน่ก.พ.่ท่่ นร่0708.1/ว13่ลงว่นท่่ 5่ พฤศจ่กายน่ 2544่ และ
ตามกฎ่ ก.พ.่ ว่าด่วยการ่ เลื่อนข่้นเงนเดือน่ พ.ศ.2544่ ทง้ น้ตามน่ยขอ่ 21่ ของกฎ่ ก.พ.่ ว่าด่วยการเล่ื่อน
เงนเดือน่พ.ศ.2552่ท่กาหนดวา่“การเลื่อนเง่นเดือนในวนท่่ 1่ ตุ่ลาคม่ 2552่ ส่าหรบคร่งปีหลงของ
ปีงบประมาณ่พ.ศ.2552่ใหเป่นไป่ตามหลกเกณฑและวธ่การท่ใชบ่งคบอยูกอนวนท่่ กฎ่ก.พ.่น้ใชบ่งคบ”
7.10่ตามข่อ่๑๘่ของกฎ่ก.พ.่ว่าด่วยการเลื่อนเงนเดือน่พ.ศ.๒๕๕๒่กาหนดวาขาราชการ่
พลเร่ือนสาม่ญผู่ใดไม่อยู่ในหล่กเกณฑ่ท่่จะได่ร่บการเลื่อนเง่นเด่ือนตามข่อ่ ๘่ เพราะเหตุ่เกย่ วก่บระยะเวลา่
การปฏ่บ่ต่ราชการ่การลา่หรือการมาทางานสาย่แต่ผูบ่งคบบ่ญชาผู่มอานาจส่งเลื่อนเงนเดือนพจารณาแลวเหนว่า่
มเหตุผลพ่เศษ่ ท่สมควรเลื่อนเงนเด่ือนใหขาราชการพลเร่ือนสามญผูน้น่ ให่ผูบ่งค่บบ่ญชาผูม่อานาจส่งเล่ื่อน่
เง่นเด่ือนน่าเสนอ่ อ.ก.พ.กระทรวง่ พร่อมด่วยเหตุ่ผลเพื่อพ่จารณาเป่นการเฉพาะราย่ ถ่า่ อ.ก.พ.กระทรวง่
เหนชอบด่วย่จงจะส่่งเลื่อนเงนเดือนได
การดาูเนนการของสู่วนราชการ
1.่ นบอ่ตราเงนเดือนขาราชการท่่มคนครองอยู่่ ณ่ ว่นท่่ ๑่ มนาคม่ หรือว่นท่่ ๑่ กนยายน่
ตามบ่ญช่ถือจายเง่นเดือนข่าราชการ่(จ.๑๘)่(อตราว่างไม่นบ)่เพือ่ คานวณวงเงนเลื่อนเงนเดือนรอยละ่๓่โดย่
แบ่งเป่นประเภทต่าแหน่ง่ และระด่บ่ แล่วจ่ดท่าบ่ญช่รายละเอ่ยดท่เก่ยวข่อง่ ส่งส่าน่กงานปล่ดกระทรวง่
สาธารณสุ่ขภายในระยะเวลาท่่กาหนด่ เมื่อสานกงานปล่ดกระทรวงสาธารณสุ่ขตรวจสอบแล่วจะยืนยนยอดให่่
ทราบต่อไป
2.่ให่ส่วนราชการแจ่งผลการพ่จารณาและความเห่นในการเล่ื่อนเง่นเด่ือนของข่าราชการ่ผู
ด่ารงตาแหนงประเภทวชาการ่ระดบเช่่ยวชาญ่(ตามท่่ปฏ่บ่ต่จรง)่รวมทง้ ขาราชการในประเภทวชาการระดบ
ชานาญการพเศษลงมา่สงสานกงานสาธารณสุ่ขจงหวดฯ่ภายในกาหนด่พรอมแบบสรุปการประเม่นผลการ
ปฏบ่ต่ราชการ
3.่การด่าเนนการในรายละเอ่ยดต่าง่ๆ่ใหด่าเนนการตามแผนปฏบ่ต่การเกย่ วกบการประเม่นผล่
การปฏ่บ่ต่ราชการ่และการเล่ื่อนเงนเดือน่ณ่ว่นท่่ ๑่ เมษายน่ /่ ๑่ตุ่ลาคม่ (ตามเอกสารหมายเลข่1)

