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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี
ของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ควบคุม
และดําเนินการจัดหรือจัด ให้มีการเลือกตั้ง หรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ย งธรรม และมีอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่เ ป็ น อิ ส ระตามรั ฐธรรมนู ญ ในการบริห ารงานบุค คล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
และลู ก จ้า งประจํ าของสํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง สามารถพัฒ นาศั กยภาพบุค คลในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่
ด้ว ยความเป็ น กลาง สุ จ ริต และเที่ย งธรรม จึ ง เห็ น สมควรกํา หนดให้พ นั ก งานและลู ก จ้า งประจํ า
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีนอกเหนือจาก
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีและเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
อาศัย อํานาจตามมาตรา ๕ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยเงิ น ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี” หมายความว่า เงินที่จ่ายเพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิท ธิผลยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกัน ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเป็นกลาง สุจริตและเที่ยงธรรม
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ข้อ ๕ ให้พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับเงิน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีเป็นรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะได้รับเงิน
ส่งเสริ มประสิท ธิภ าพการปฏิบั ติง านที่ ดีต ามระเบี ย บนี้ จะต้ องผ่านการประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน
จากผู้ บัง คับ บัญ ชาหรื อผ่ านการพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค คลในการปฏิบั ติง านตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก าร
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หากพนักงานและลูกจ้างประจําผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ตามวรรคหนึ่ง หรือไม่ผ่านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงานให้งดจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านที่ ดี จ นกว่ า พนั ก งานและลู ก จ้ า งประจํ า ผู้ นั้ น จะผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
จากผู้บังคับบัญชาหรือผ่านการพัฒ นาศักยภาพบุคคลในการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ข้อ ๗ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุใหม่
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผ่ า นการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ส่ว นกรณีผู้ข อบรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่ ให้ผู้นั้น มี สิท ธิได้รับเงิน ส่งเสริมประสิท ธิภาพการปฏิบัติงาน
ที่ดีตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน
ข้อ ๘ ในกรณีที่กําหนดให้ตําแหน่งระดับใดได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี
เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งนั้นมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งครบถ้วนตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ ให้มีสิทธิได้รับเงิน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลาที่มีสิทธิได้รับ
กรณี ที่ มี ก ารเลื่ อ นระดั บ ของตํ า แหน่ ง ใด ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานที่ดีตามอัตราของตําแหน่งนั้น ตั้งแต่วันที่ระบุในคําสั่งของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
และให้ผู้นั้นได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในอัตราที่ไม่ต่ํากว่าอัตราเดิมที่ได้รับอยู่
ข้อ ๙ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่ถึงสองในสามของจํานวนวันทําการในเดือนใด ไม่มีสิท ธิได้รับเงินส่งเสริมประสิท ธิภาพ
การปฏิบัติงานที่ดีสําหรับเดือนนั้น
พนักงานและลูกจ้างประจําผู้ใดขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ปฏิบัติง านในเดือนใด ห้ามมิให้
จ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีสําหรับวันที่ขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ปฏิบัติงาน
กรณีมีภารกิจที่ต้องอยู่ปฏิบัติงานเร่งด่ว น พนักงานและลูกจ้างประจําผู้ใดไม่อยู่ปฏิบัติงาน
ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลสมควร ห้ามมิให้จ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ที่ดีสําหรับวันที่ไม่อยู่ปฏิบัติงานดังกล่าว
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ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและแจ้งจํานวนวัน ที่ปฏิบัติง านของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ในสังกัดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แล้วแต่กรณี ไปยังสํานักการคลังเพื่อประกอบการ
เบิกจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในแต่ละเดือน เว้นแต่ส่วนงานในภูมิภาคให้เบิกจ่าย
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด
ข้อ ๑๐ พนั ก งานและลูก จ้ า งประจํ าของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ใ ดได้ รั บ
มอบหมายจากผู้บั งคับบั ญชาให้ไปประชุ ม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือเข้ ารับการอบรมตามแผน
การฝึกอบรมของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ถือกรณีดังกล่าวเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานด้วย
การอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกไม่ถือเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๑๑ การจ่ายเงิน ส่งเสริมประสิท ธิภาพการปฏิบัติง านที่ดีกรณีพ้นจากการเป็น พนักงาน
และลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้จ่ายได้ถึงก่อนวัน ที่มีคําสั่งให้พนักงาน
และลู ก จ้ า งประจํ า ผู้ นั้ น พ้ น จากตํ า แหน่ ง ในกรณี ถึ ง แก่ ค วามตายให้ จ่ า ยได้ ถึ ง วั น ที่ พ นั ก งาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๒ พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจั งหวั ด และพนัก งานของสํา นักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง เลขาธิก ารคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง อาจสั่งให้งดจ่ายเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีแก่พนักงานผู้นั้นเป็นเวลาไม่เกิน
สามเดือนนับแต่วันที่มีคําสั่ง
ข้อ ๑๓ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดถูกสั่งลงโทษ
ภาคทัณ ฑ์ ให้งดจ่ายเงิน ส่งเสริมประสิท ธิภาพการปฏิบัติง านที่ดีแก่พ นักงานและลูกจ้างประจําผู้นั้น
เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีคําสั่งให้ลงโทษ
พนั ก งานและลู ก จ้ า งประจํ า ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษ
ตัด เงิน เดือ น หรือลดเงิน เดือ น ให้ งดจ่า ยเงิ น ส่ งเสริม ประสิท ธิภ าพการปฏิ บัติง านที่ดี แ ก่พ นัก งาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นเป็นเวลาสามเดือนนับแต่วันที่มีคําสั่งลงโทษ
ข้อ ๑๔ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดถูกสั่งพักงาน
หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน และผู้ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง พนักงาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีในระหว่างถูกสั่งพักงาน
หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือในระหว่างอุทธรณ์คําสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๐ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๕ พนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใดได้รับเงิน
ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ไ ปโดยไม่ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ ตามระเบี ย บนี้ ให้ พ นั ก งาน
และลูกจ้างประจําผู้นั้นคืนเงินดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการไม่มีสิทธินั้น
ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีที่มีปัญหา
ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีเหตุอันสมควรให้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ระเบีย บนี้ ให้ เลขาธิ การคณะกรรมการการเลื อกตั้งเสนอคณะกรรมการการเลื อกตั้งเพื่อ พิจารณา
เป็นกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดี
ของพนักงานและลูกจ้างประจําของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๕
ตําแหน่งประเภท

บริหารระดับสูง

บริหารระดับกลาง

ปฏิบัติงานระดับกลาง

ปฏิบัติงานระดับต้น

ให้ได้รับเมื่อ
ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ กกต. หรือเทียบเท่า
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตามที่ กกต.
กําหนดให้เป็นตําแหน่งบริหารระดับสูง ครบ ๓ ปี
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตามที่ กกต.
กําหนดให้เป็นตําแหน่งบริหารระดับสูง
ดํารงตําแหน่งบริหารระดับกลาง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ ครบ ๓ ปี
ดํารงตําแหน่งบริหารระดับกลาง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการ
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ ๑๒ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ ๙ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ ๖ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง ครบ ๓ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับกลาง
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ครบ ๑๒ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ครบ ๙ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ครบ ๖ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น ครบ ๓ ปี
ดํารงตําแหน่งปฏิบัติงานระดับต้น

อัตรา (บาท)
๑๗,๕๐๐
๑๖,๕๐๐

ให้ได้รับเมื่อ

อัตรา (บาท)

ตําแหน่งประเภท

ลูกจ้างประจํา

ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา
ดํารงตําแหน่งลูกจ้างประจํา

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

๑๒
๙
๖
๓

ปี
ปี
ปี
ปี

๑๕,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๒,๕๐๐
๑๓,๕๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๐,๕๐๐
๙,๐๐๐
๗,๕๐๐
๙,๐๐๐
๗,๕๐๐
๖,๐๐๐
๔,๕๐๐
๓,๕๐๐

๔,๐๐๐
๓,๕๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐

