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ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจํา
ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงระเบี ยบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิ กจายเงิน ตอบแทน
พิเศษของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้น สูงของอัน ดับหรือตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใหการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษเปนไปโดยถูกตอง มีความคลองตัวในการปฏิบัติ
และ สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่อนุมัติใหปรับปรุงหลักเกณฑ
การจายเงิน ตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูง
ของอั น ดับ หรือ ตํ าแหน ง ตามมติค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ โดยใหเ พิ่ ม กรณี
ขาราชการและลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับ คาตอบแทนพิเศษ เนื่องจากไดรับพิจารณาใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือขั้นคาจางดีเดน หนึ่งขั้นครึ่ง ใหไดรับ คาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ ๖ และกรณีที่
ขาราชการหรือลูกจางประจําที่มีขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจาง ใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงไดรับ
การประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางเกินกวาขั้น ที่เหลืออยูใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษ
โดยนําผลการเลื่อนขั้นสวนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับ เปนคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ ๒
หรือรอยละ ๔ แลวแตกรณี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับ หรือ
ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น ตอบแทนพิ เ ศษ
ของขาราชการและลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
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ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ แตละประเภท
ซึ่งไดรับเงินเดือนตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง โดยไดรับเงินเดือน ถึงขั้นสูง
ของอันดับอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบนั้น ๆ (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม) และให
หมายความรวมถึงขาราชการที่ไดรับเงินเดือนใกลถึงขั้นสูงของอันดับดวย
“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางประจํารายเดือนตามระเบียบวาดวย การจายคาจาง
ลูกจางของสวนราชการ ที่ไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนงอยูกอนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบนั้น ๆ (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม) และใหหมายความรวมถึงลูกจางประจําที่ไดรับคาจางใกลถึงขั้นสูง
ของตําแหนงดวย
“ใกลถึงขั้นสูง” หมายความวา กอนถึงขั้นสูงสุดครึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นของอันดับ หรือตําแหนง
ขอ ๕ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการหรือเลื่อนขั้นคาจาง ของลูกจางประจํา
ตามระเบียบนี้ ใหนํามาคํานวณรวมอยูในกลุมเดียวกับขาราชการหรือลูกจางประจํา ในรอบการประเมิน
ขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางตามปกติ
ขอ ๖ การเลื่อนขั้น เงิน เดือนของขาราชการ ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเลื่อ นขั้น
เงิน เดือนที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทกําหนด สําหรับการเลื่อนขั้น
คาจางของลูกจางประจํา ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหเบิกจายตาม
หลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
๖.๑ กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง อยูกอน
รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
๖.๑.๑ กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้น เงิน เดือนหรือขั้น คาจางครึ่งขั้น
ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเ ศษในอัตรารอยละ ๒ ของเงิน เดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของอัน ดับหรือ
ตําแหนง
๖.๑.๒ กรณีไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางหนึ่งขั้น
ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเ ศษในอัตรารอยละ ๔ ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้น สูงของอันดับหรือ
ตําแหนง
๖.๑.๓ กรณี ไดรั บการประเมิน ใหเลื่ อนขั้น เงิน เดือนหรื อขั้น คาจ างดี เด น
หนึ่งขั้นครึ่ง ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ ๖ ของเงินเดือนหรือคาจางที่ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือตําแหนง
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๖.๑.๔ กรณี ไ ม ไ ด รั บ การประเมิ น ให เ ลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นหรื อ ขั้ น ค า จ า ง
ใหเบิกจายเงินเดือนหรือคาจางในอัตราขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงตามเดิม
๖.๒ กรณีมีขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางใกลถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงและ
ไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางเกินกวาขั้นเงินเดือนหรือขั้นคาจางที่เหลืออยูใน
อันดับหรือตําแหนงนั้น ใหเลื่อนขั้นที่ไดรับการประเมินจนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนงกอน และ
นําจํานวนขั้นที่เหลือจากการเลื่อนขั้นดังกลาวมาเบิกจายเปนคาตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ ๒ กรณี
เหลือครึ่งขั้น หรือรอยละ ๔ กรณีเหลือหนึ่งขั้น
๖.๓ ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งจะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
ราชการ ไมมีสิทธิไดรับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้
ขอ ๗ ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับคาตอบแทนพิเศษตามขอ ๖.๑ หรือ ๖.๒
ตอมาไดรบั คําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง ใหปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อ นอันดับหรือตําแหนงที่สูงขึ้น โดยไดรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจางเพิ่มขึ้นดวย ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษถึงวันกอนวันที่ระบุในคําสั่ง
ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นคาจาง
๗.๒ กรณีไดรับคําสั่งใหเลื่อนอันดับหรือตําแหนง โดยไมมีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือไมมีการเลื่อ นขั้นคาจาง ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษตามหลักเกณฑของขอ ๖.๑ หรือ ๖.๒
ตามเดิมตอไป
ขอ ๘ การจายคาตอบแทนพิเศษใหจายเปนรายเดือนตามอัตราที่ไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินนับแตวันที่ระบุในคําสั่งใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ และกรณีที่มี
สิทธิไดรับคาตอบแทนพิเ ศษไมเต็มเดือน ใหเบิกจายคาตอบแทนพิเศษในเดือนนั้น ตามหลักเกณฑ
การจายเงินเดือนโดยอนุโลม ทั้งนี้ เมื่อคํานวณแลวมีเศษสตางคใหปดทิ้ง
ขอ ๙ ให ส ว นราชการออกคํ า สั่ ง การได รั บ ค า ตอบแทนพิ เ ศษตามระเบี ย บนี้ จ าก
เงิน งบประมาณ งบดําเนินงาน รายการคาตอบแทน และสงคําขอเบิกเงิน ซึ่งตรวจสอบถูกตองแลว
พรอมดวยบันทึก รหัสงบประมาณ แหลงของเงิน และกิจกรรมหลัก ใหกรมบัญชีกลาง สํานักงาน
คลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ
คําสั่งประกอบคําขอเบิกเงินและคําสั่งการไดรับคาตอบแทนพิเศษ ใหเก็บไวที่สวนราชการ
เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
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ขอ ๑๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษ ซึ่งมิไดกําหนดไวใ นระเบียบนี้
ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินเดือนขาราชการโดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ในกรณีมีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหหารือหรือขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
ขอ ๑๒ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

