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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงาน 

เพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ 
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับ
ผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และที่แกไขเพิ่มเติม  เพื่อใหการเบิกจายเงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิเศษ)  สําหรับผูบริหารซ่ึงเปนขาราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
แตละประเภท  และหลักเกณฑที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับ
ผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินรางวัล

สําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินรางวัลสําหรับผูบริหาร
และสําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ  (ฉบับที่   ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๖  การจายเงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิเศษ)  สําหรับผูดํารงตําแหนงผูบริหารที่มีสิทธิไดรับ 
เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการ       
แตละประเภท  ใหจายทุกหกเดือน  (ตุลาคม  -  มีนาคม  และเมษายน  -  กันยายน)  ตามผลการประเมิน   
โดยตําแหนงและการคํานวณเงินสวนตางของผูบริหารที่จะนําไปเปนฐานในการคํานวณเงินรางวัล   
(เงินเพิ่มพิเศษ)  ใหเปนไปตามที่  ก.พ.ร.  กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามบัญชีทายระเบียบนี้ 
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เงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิเศษ)  จะมีจํานวนเทาใด  ใหนําเงินสวนตางที่คํานวณไดตามวรรคหนึ่ง 
คูณดวยผลการประเมินการปฏิบัติงาน  และคูณดวยจํานวนเดือนในการดํารงตําแหนงและปฏิบัติราชการ 
ในรอบหกเดือน   

เงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิเศษ)  ที่คํานวณไดตามวรรคสอง  ใหจายแกผูบริหารในอัตรารอยละเจ็ดสิบ  
สวนอีกรอยละสามสิบ  ใหนําไปสมทบเพื่อจัดสรรเปนเงินรางวัลใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานของรัฐ  ของสวนราชการและจังหวัดตามหลักเกณฑที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

การจายเงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิ เศษ)  ตามขอนี้   หากผู ดํารงตําแหนงที่มี สิทธิมีระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานไมครบหกเดือน  หรือมีระยะเวลาไมเต็มเดือนในระหวางการประเมิน  ใหคํานวณระยะเวลา
ที่ปฏิบั ติงานจริงเปนเดือน  หากมีระยะเวลาไม เต็มเดือนใหคูณดวยจํานวนวันที่ปฏิบั ติงานจริง   
หารดวยสามสิบ” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกบัญชีตําแหนงและการคํานวณเงินสวนตางของผูบริหารที่จะนําไปเปนฐาน 
ในการคํานวณเงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิเศษ)  ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาทายระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเบิกจ ายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและ 
สําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชบัญชีตําแหนงและการคํานวณเงินสวนตางของผูบริหารที่จะนําไปเปนฐานในการคํานวณเงินรางวัล  
(เงินเพิ่มพิเศษ)  ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาทายระเบียบนี้แทน  
เวนแต  การคํานวณเงินสวนตางของตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัยในกรณีเปนตําแหนงผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ใหดําเนินการโดยใชบัญชีตําแหนงและการคํานวณเงินสวนตางของผูบริหารที่จะนําไป
เปนฐานในการคํานวณเงินรางวัล  (เงินเพิ่มพิเศษ)  ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาทายระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการเบิกจ ายเงินรางวัลสําหรับผูบริหารและ 
สําหรับหนวยงานเพื่อจายใหแกขาราชการ  ลูกจางประจํา  และพนักงานของรัฐ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ตอไปจนถึงวันที่  ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



บัญชีตําแหนงและการคํานวณเงนิสวนตางของผูบรหิารทีจ่ะนาํไปเปนฐานในการคํานวณ 
เงินรางวลั (เงนิเพิม่พเิศษ) ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงผูบรหิาร 

มหาวิทยาลัย 
การคํานวณเงินสวนตางของผูบรหิารทีจ่ะนาํไปเปนฐาน 

ในการคาํนวณเงินรางวัล (เงินเพิม่พิเศษ) 

๑. อธิการบดี ราคาตําแหนง หักดวยผลรวมของเงินเดือน เงินประจําตําแหนง*  
และเงินตอบแทนพิเศษ** 
๑๒๐,๐๐๐ – (เงินเดือน + ๑๕,๐๐๐ + ๑๕,๐๐๐)  บาท 

๒. รองอธิการบดี*** เงินเพิ่มประจําตําแหนง หักดวยเงินประจําตําแหนง* 
๓๐,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาท 

๓. คณบดี****หรือหัวหนาหนวยงานอื่น  
เที ยบเท าคณบดีตามที่  ก.พ.ร. กํ าหนด   
โดยความ เห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี   
หัวหนาสํานักงานอธิการบดี   

เงินเพิ่มประจําตําแหนง หักดวยเงินประจําตําแหนง* 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 
ตําแหนงผูบรหิาร                  

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศกึษาธกิาร 

การคํานวณเงินสวนตางของผูบรหิารทีจ่ะนาํไปเปนฐาน 
ในการคาํนวณเงินรางวัล (เงินเพิม่พิเศษ) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เงินเพิ่มประจําตําแหนง หักดวยเงินประจําตําแหนง* 
๒๐,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
หมายเหตุ  

* เงินประจําตําแหนง หมายความวา เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารตามพระราชกฤษฎีกา                
การไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘           
และที่แกไขเพิ่มเติม หรือเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เลือกรับอัตราที่สูงกวา หรือเงินวิทยฐานะตามพระราชบญัญติั
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

** เงินตอบแทนพิเศษ  หมายความวา  เงินคาตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย                
การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เลือกรับอัตราที่สูงกวา หรือเงินตอบแทนพิเศษอื่นตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

*** รองอธิการบดี หมายความวา รองอธิการบดีที่ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ หรือไมไดรับเงิน
ประจําตําแหนง เนื่องจากมิไดต้ังงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๔๘ รองรับสําหรับรองอธิการบดีที่ไดรับการแตงตั้ง
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 



**** คณบดี หมายความวา คณบดีที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารตามที่ ก.พ.ร. กําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เวนแตคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏใหไดรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร
ไดต้ังแตวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันที่พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหตําแหนง
คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร 
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