
ที่ นร 1008.1/ว 2         สํ านักงาน ก.พ.
        ถ.พิษณุโลก กทม. 10300

17  มีนาคม  2548

เรื่อง การพิจารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนกรณพิีเศษนอกเหนอืโควตาปกตใิหแกขาราชการและ
ลกูจางประจ ําผูปฏบิติังานกรณีธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต

เรียน กระทรวง กรม จังหวัด

อางถึง หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0504/ว11
ลงวันที่ 26 มกราคม 2548

ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ คณะรฐัมนตรไีดมมีตใินการประชมุเมือ่วนัที ่18 มกราคม
2548 เหน็ชอบตามทีร่องนายกรฐัมนตร ี (นายสวุจัน ลปิตพลัลภ) ประธาน
คณะกรรมการอ ํานวยการชวยเหลอืและแกไขปญหาจากธรณพิีบติัใน 6 จงัหวดัภาคใต
ส ํานกังาน ก.พ. กระทรวงการคลงั ส ํานกังบประมาณ และส ํานกังานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี
เสนอใหขาราชการ และลกูจางประจ ําผูปฏบิติังานกรณธีรณพิีบติัในลกัษณะตรากตร ํา มสีทิธิ
ไดรบัการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนกรณพิีเศษนอกเหนอืโควตาปกตจิากเงนิงบกลาง โดยให
ไดรบัการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนในรอบครึง่ปแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2548 (1 เมษายน
2548) และมอบใหส ํานกังาน ก.พ. ดํ าเนนิการตอไป  นัน้

ส ํานกังาน ก.พ. รวมกบักระทรวงการคลงั ส ํานกังบประมาณ และส ํานกังาน
ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ไดพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปน
กรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติ ใหแกขาราชการและลูกจางประจํ าที่ปฏิบัติงานกรณี
ธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต แลว ดังนี้

1 ขาราชการผูมีสทิธิไดรบัการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนเปนกรณพีเิศษฯ
จะตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้

1.1 เปนผูปฏิบัติงานตรากตรํ าในงานชวยเหลือผูประสบภัย งานคนหา
ชันสูตรและจัดการเกี่ยวกับศพ งานชวยเหลือและรักษาพยาบาลผูประสบภัยทั้งทางกายและ
ทางจิต งานกอบกู รื้อถอน หรือเก็บซากปรักหักพัง งานกอสรางอาคารและที่พักอาศัย และ
งานพื้นฟูสภาพแวดลอม
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1.2 มีเวลาปฏิบัติงานตามขอ 1.1 ในระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2547
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

1.3 หัวหนาสวนราชการเจาสังกัดหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
รับรองวาเปนผูปฏิบัติงานตามขอ 1.1 และขอ 1.2

1 .4 เป นผู  ซ่ึงอยู ในหลักเกณฑที่จะได รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนหนึ่งข้ันตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 หรือตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่องคการกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ กํ าหนด

2 โควตาผูมีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ  ใหคํ านวณ
ดังนี้

2.1 กรณีสวนราชการ ใหคํ านวณในอัตรารอยละ 1 ของจํ านวน
ขาราชการตามขอ 1.3

2.2 สํ าหรับจังหวัดที่เปนพื้นที่ประสบภัย ใหจังหวัดคํ านวณในอัตรา
รอยละ 1 ของจํ านวนขาราชการที่สังกัดราชการสวนภูมิภาค

2.3 สวนจังหวัดที่มิใชพ้ืนที่ประสบภัย ใหคํ านวณเชนเดียวกับกรณี
สวนราชการในขอ 2.1

ในกรณีคํ านวณแลว หากมีเศษเกิน 0.10  ใหปดเปนจํ านวนเต็ม 1 หรือในกรณีมีจํ านวน
ผูปฏิบัติงานตามขอ 1.3 มากกวา 10 คน แตนอยกวา 100 คน  ใหไดโควตา 1 คน

3 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผูมีสิทธิตามขอ 1

3.1 ใหผูบังคับบัญชานํ าผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานของ
ขาราชการดังกลาวทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย

3.2 ใหขาราชการตามขอ 1 ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจาก
โควตาปกติ (รอยละ 15) กอน

4 งบประมาณ

4 . 1 การเลื่อนขั้นเ งินเดือนกรณีพิ เศษดังกล าวให ใช  เ งินจาก  
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบกลาง รายการเงินสํ ารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจํ าเปน
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4.2 ในการคํ านวณวงเงินรอยละ 6 สํ าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจํ าป หรือในรอบ 1 ตุลาคม 2548 สวนราชการไมตองรวมเงินเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ
ดังกลาวไวกับเงินที่ใชเลื่อนขั้นปกติ  ซ่ึงจะตองนํ ามาหักออกจากวงเงินรอยละ 6 เพ่ือคํ านวณ
หาวงเงินที่เหลือสํ าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ทั้งนี้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของลูกจางประจํ า ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑในขอ 1 ถึงขอ 4 โดยอนุโลม  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหขาราชการ
พนักงาน ลูกจางประจํ า ผูบริหารและสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรบั
ความชวยเหลอืตามหลกัเกณฑเชนเดยีวกบัขาราชการและลกูจางประจ ําของสวนราชการดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ ไดแจงใหสวนราชการ
และจังหวัดทราบดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสีมา  สีมานันท)
เลขาธิการ ก.พ.

กลุมพัฒนาระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ
สํ านักพัฒนาระบบจํ าแนกตํ าแหนงและคาตอบแทน
โทร.  0 2282 1889,  0 2280 0896  โทรสาร  0 2280 3423
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