หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมควบคุมโรค
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
1. การจัดสรรและการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
1.1 การจัดสรรวงเงิน
1.1.1 กรมฯ จั ด สรรวงเงิ นสํ า หรั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต่ ล ะรอบ (รอบที่ 1 วั น ที่ 1
เมษายน และรอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม) ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในวงเงินที่กําหนดของแต่ละรอบการเลื่อน
เงินเดือน แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือน ณ วันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่กรณี สําหรับวงเงินที่เหลือ
ให้กันไว้ที่ส่วนกลางและใช้ได้ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กัน
ไว้ส่วนกลาง โดยแยกวงเงินจัดสรรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม 1 ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ต้ น และประเภทวิ ช าการระดั บ
ทรงคุณวุฒิ รวมถึงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่รักษาการหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ
กลุ่ม 2 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง รวมถึงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการระดับกอง
กลุ่ม 3 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ
ปฏิบัติการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม หากวงเงินของกลุ่มใดมี
เหลือสามารถนําไปเกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้
1.2 การบริหารวงเงิน
1.2.1 อธิบดีเป็นผู้พิจารณากําหนดวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนของแต่ละรอบการเลื่อน
เงิน เดือ น และบริห ารวงเงิน สํ า หรับ การเลื่อ นเงิน เดือ นของรองอธิบ ดีแ ละข้า ราชการทุก กลุ ่ม ทั้ งนี้ อาจ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือน เพื่อทําหน้าที่พิจารณาบริหาร
วงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
1.2.2 รองอธิบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่ม 1 (เฉพาะ
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ/รก.ทรงคุณวุฒิ) และกลุ่ม 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
1.2.3 ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/สํานักงานและที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า เป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่ม 3 ของหน่วยงานนั้นๆ
1.2.4 ผู้บริหารวงเงิน มีหน้าที่บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ
ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 และที่กรมฯ กําหนด) ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางานสาย
การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาประกอบการพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือน

/ เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..

-2เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
(1) ให้หน่วยงานเลื่อนเงินเดือนไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
(2) เลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ แ ต่ล ะคนในแต่ ล ะครั้ง ภายใต้ ก รอบอั ต ราร้ อ ยละการเลื่ อ น
เงินเดือนที่กรมฯ กําหนด หากวงเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอให้ปรับลดระดับร้อยละการเลื่อนตามความ
เหมาะสม
(3) ห้ามใช้วิธีการหารเฉลี่ยให้ทุกคนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน
(4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 8 ของ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
(5) ผู้ใดเกษียณอายุราชการซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้น (ถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูง) ในรอบ
1 ตุลาคม ให้หน่วยงานพิจารณาบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น
(6) ผู้ใดพ้นจากราชการหลังวันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน ให้หน่วยงานนําวงเงินของ
ผู้นั้นไปบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้อื่น โดยไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้พ้นจากราชการนั้น
(7) ผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน/1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี และได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ ในวันเดียวกัน ให้เลื่อนเงินเดือนโดยใช้
ฐานในการคํานวณระดับเดิมก่อนการแต่งตั้ง (เลื่อนเงินเดือนก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง)
(8) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ
ย้อนหลังไปก่อนวันที่ 1 เมษายน/1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี (มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนไปแล้ว) ให้แก้ไขคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนโดยนําอัตราร้อยละการเลื่อนตามคําสั่งเดิมมาคํานวณ โดยใช้ฐานในการคํานวณของตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง โดยใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจากงบบุคลากรของกรม
หากกรมยังไม่มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เมษายน/1 ตุลาคม แล้วแต่กรณี
ให้ใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่กันไว้ส่วนกลาง ตามข้อ 2.5 ของประกาศการกันเงินฯ
ทั้งนี้ ไม่จํากัดจํานวนคนในแต่ละระดับร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
(9) ผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แต่ถึงแก่ความตาย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้เลื่อนเงินเดือนแก่ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ โดยให้มีผลในวันที่ถึงแก่ความตาย การคํานวณวงเงินเป็นไปตามข้อ 1.3.5 กรณีถึงแก่ความตาย
(10) การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ กรณีเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน (ข้อ 18 แห่งกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552) และหน่วยงานเห็นสมควร
พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด (หนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ ว 310 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554) ดังนี้
- ข้าราชการผู้นั้นต้องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
- ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาน้อยกว่า 4 เดือน แต่เกินกว่า
3 เดือนครึ่ง
/ ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ…

-3- ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะต้องอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป
- ต้องมีวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือน โดยส่วนราชการจัดทํา
บัญชีการกันเลื่อนเงินเดือนตามแบบที่กําหนด (ใช้วงเงิน ณ 1 มี.ค./ 1 ก.ย. แล้วแต่กรณี)
(11) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษอื่นๆ การเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือ
โควตาปกติให้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นๆ กําหนด
เงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง (เต็มขั้น)
(1) ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ประเภทอํานวยการระดับต้น ประเภทบริหาร
ระดับต้น ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่งประเภทเดียวกันที่อยู่ระดับถัดไปอีก
หนึ่งระดับ
(2) ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ประเภทอํานวยการระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นจนถึงอัตราเงินเดือนที่
กําหนด
(3) การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราขั้นสูงนี้ ให้คํานวณจากฐานในการคํ านวณ
สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของประเภทและระดับที่ข้าราชการดํารงตําแหน่งอยู่ ยกเว้น ผู้ดํา รงตํา แหน่ง
ประเภททั ่ว ไประดับ อาวุโ สและประเภทวิช าการระดับ ทรงคุณ วุฒ ิ ในสายงานที ่ ก.พ. กํ า หนดอัต รา
เงิน เดือ นสูง สุด ไว้ เมื ่อ ได้ร ับ เงิน เดือ นถึง อัต ราเงิน เดือ นสูง สุด ที ่ ก.พ. กํ า หนดสํา หรับ ผู ้ดํา รงตํ า แหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโสและผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 3 (1) และ (2)
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณีแล้ว ให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนโดยคํานวณจากฐานในการคํานวณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโสหรือตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิระดับบน 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ
ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
1.2.5 การกันเงินเพื่อการบริหาร
(1) อธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ กํ า หนดวงเงิ น ที่ กั น ไว้ ส่ ว นกลางของกรมในแต่ ล ะรอบการเลื่ อ น
เงินเดือน และกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้แล้วประกาศให้ข้าราชการทราบทั่วกัน
ก่อนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
ให้นําวงเงินที่กันไว้ส่วนกลางข้างต้นไปรวมกับวงเงินที่เหลือจากการบริหารวงเงิน
ของแต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)
(2) ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/สํานักงานและที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าเป็นผู้กําหนดวงเงินที่กันส่วนกลางของหน่วยงานในแต่ละรอบและกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารวงเงินที่กันไว้แล้วประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกันก่อนเสนอผลการพิจารณามายังกรม

/ 1.3 การคํานวณเงิน…

-41.3 การคํานวณวงเงิน
1.3.1 การบรรจุเข้ารับราชการ
(1) กรณีมีผู้บรรจุใหม่/บรรจุกลับ ก่อนหรือในวันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่
กรณี ให้นําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมารวมคํานวณเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากคําสั่ง
บรรจุแต่งตั้ง
การนี้ เมื่อกรมฯ มีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนหรือในวันที่ 1
มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานนําอัตราเงินเดือนตามคําสั่งนั้นมาพิจารณาบริหารวงเงินเพิ่มเติม
และแจ้งให้กรมฯ ทราบเพื่อจะได้ออกคําสั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป
(2) กรณีมีผู้บรรจุใหม่ที่เคยเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการ
บรรจุ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2555 และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา น้อยกว่า 4 เดือน
ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ขณะเป็น พนัก งานราชการในรอบประเมิน นั ้น และบัญ ชีก ารกัน เงิน เพื่อ เลื่อ นเงิน เดือ นในรอบการเลื ่อ น
เงินเดือนนั้นมายังกรม โดยในรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน จัดส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน และ
ในรอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม จัดส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม เพื่อกรมจะได้นําเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงพิจารณาต่อไป
(2.1) ผู ้ใ ดบรรจุก่ อนหรื อในวั นที่ 1 มี นาคม/1 กั นยายน แล้ วแต่ ก รณี ให้
หน่วยงานนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมารวมคํานวณเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากคําสั่ง
บรรจุแต่งตั้ง
การนี้ เมื่อกรมฯ มีคําสั่งบรรจุแต่งตั้งโดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนหรือในวันที่ 1
มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานนําอัตราเงินเดือนตามคําสั่งนั้นมาพิจารณาบริหารวงเงินเพิ่มเติม
แล้วแจ้งมายังกรม
(2.2) ผู้ใ ดบรรจุหลังวันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงาน
บริหารวงเงินให้แก่ผู้นั้น โดยใช้วงเงินของหน่วยงาน ณ วันที่ 1 มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่กรณี (ไม่มีฐานอัตรา
เงินเดือนของผู้นั้น)
1.3.2 การช่วยปฏิบัติราชการและย้ายไปดํารงตําแหน่งภายในกรมควบคุมโรค
(1) กรณีไปปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่นในกรมควบคุมโรคที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ผู้นั้นไปช่วยปฏิบัติ
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
และบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
(1.1) การไปปฏิบัติราชการที่มีระยะเวลาเท่ากับกึ่งหนึ่ง (หน่วยงานละ 3 เดือน)
หรือ ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป (หน่วยงานละไม่เกิน 3 เดือน) ของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมา
คํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยให้หน่วยงานที่ไปปฏิบัติส่งข้อมูล
ให้หน่วยงานต้นสังกัด
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-5(1.2) การไปปฏิบัติราชการอีกหน้าที่หนึ่ง ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินผล
การปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงิน
เลื่อนเงินเดือน โดยให้หน่วยงานที่ไปปฏิบัติส่งข้อมูลให้หน่วยงานต้นสังกัด
(2) กรณีย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดเดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนและบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
1.3.3 การช่วยราชการต่างส่วนราชการ
(1) กรณีผู้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นไปช่วยปฏิบัติราชการนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปคํานวณ
รวมเป็ น วงเงิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นและบริ ห ารวงเงิ น ของส่ ว นราชการที่ ไ ปช่ ว ยราชการ แล้ ว แจ้ ง ผลให้
กรมควบคุมโรคออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการแจ้งอัตราเงินเดือนของผู้นั้นให้ส่วนราชการที่ผู้นั้นไปช่วยปฏิบัติราชการทราบ
(2) กรณีผู้มาช่วยปฏิบัติราชการที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานที่ผู้นั้นมาช่วยปฏิบัติราชการนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณ
รวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินของหน่วยงาน แล้วแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนมายังกรม
ควบคุมโรคเพื่อพิจารณาและแจ้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่ผู้นั้นมาช่วยปฏิบัติราชการทราบเพื่อออกคําสั่งเลื่อน
เงินเดือนต่อไป
1.3.4 การโอนไปดํารงตําแหน่งต่างส่วนราชการ
(1) กรณีให้โอนหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
เดิมเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อน
เงินเดือนและบริหารวงเงินในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแจ้งผลให้ส่วนราชการที่รับโอนทราบเพื่อออก
คําสั่งเลื่อนเงินเดือน
(2) กรณีรับโอนหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเดิม
เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นไปคํานวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
และบริหารวงเงินในส่วนของหน่วยงานที่ให้โอน แล้วแจ้งผลให้กรมควบคุมโรคทราบเพื่อออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
(3) กรณีช่วยราชการที่มีระยะเวลาเท่ากับกึ่งหนึ่ง (หน่วยงานละ 3 เดือน) หรือ ช่วย
ราชการตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป (หน่วยงานละไม่เกิน 3 เดือน) ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและนําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณรวมเป็น
วงเงินการเลื่อนเงินเดือนและบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน โดยให้ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติส่งข้อมูลให้ส่วน
ราชการต้นสังกัด
1.3.5 กรณีถึงแก่ความตาย
ข้าราชการอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน แต่ถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ให้นําอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคํานวณเป็นวงเงินในวันที่ 1 มีนาคม
หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี
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-62. การกําหนดอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
กรมฯ กําหนดกรอบอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ระดับผลการประเมิน
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

อัตราร้อยละการเลื่อน
๔.75 – 6.00
๓.50 – 4.74
๒.25 – 3.49
๑.๐๐ – 2.24
ไม่ได้เลื่อน

3. การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้
ส่วนกลาง และการประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
3.1 อธิบดี เป็นผู้สั่งเลื่อนเงินเดือน ลงนามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กัน
ไว้ส่วนกลาง และลงนามประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน ณ รอบที่ 1 วันที่ 1 เมษายน และรอบที่ 2
วันที่ 1 ตุลาคม ตามลําดับ ยกเว้น
(1) กรณีเกษียณอายุราชการ/ลาออกตามมาตรการฯ สั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 30กันยายน
(2) กรณีถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม สั่งเลื่อนเงินเดือนให้มี
ผลในวันที่ถึงแก่ความตาย
3.2 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งในวันเดียวกับการเลื่อนเงินเดือน ให้เลื่อนเงินเดือนก่อน
แล้วจึงแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใหม่
4. การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
4.1 อธิบดี แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
4.2 ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/สํานักงานและที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า แจ้ง
ผลการเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการกลุ่มที่ 3
อนึ่ง แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการในสังกัดทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ล ะบุคคล ซึ่ง
ประกอบด้วย อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึง
ได้รับ กรณีผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนให้ผู้นั้นทราบด้วย (ตามแบบหนังสือแจ้ง
ผลการเลื่อนเงินเดือน)
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ปรับปรุง
กุมภาพันธ์ 2560

