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             คาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ คือ สิ่งที่ภาคราชการใหแกขาราชการ

โดยมีทั้งคาตอบแทนทางตรงและทางออม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน เพื่อตอบแทนการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ เปนรางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริม

ขวัญกำลังใจและเสริมสรางฐานะความเปนอยูของขาราชการใหเพียงพอตอการดำรงชีพ

โดยการกำหนดคาตอบแทนมีหลักการที่สำคัญหลายประการ ดังนี้ 

             1. หลักความพอเพียง (Adequacy)  การกำหนดคาตอบแทนถือเปนความ

รับผิดชอบทางสังคมอยางหน่ึงของนายจาง ดังน้ัน นายจางควรกำหนดอัตราคาจางให

ไมนอยกวาระดับต่ำสุดท่ีลูกจางควรไดรับในสังคมเปนอยางนอย กลาวคือพอเพียงแกการ

ดำรงชีวิตหรือสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได การกำหนดคาตอบแทนตามหลักความพอเพียงนี้

เปนเพียงมาตรฐานขั้นต่ำเทานั้น นายจางอาจจายคาจางสูงกวาระดับนี้ได

             2. หลักความเปนธรรม (Equity)   การกำหนดคาตอบแทนตองเปนธรรม

กลาวคือ จะตองมีความเทาเทียมกันสำหรับผูท่ีมีความรูความสามารถ วุฒิและประสบการณ

ท่ีเหมือนกัน และทำงานในระดับหนาท่ีและความรับผิดชอบและความยากงายของงานท่ีเทียบ

เคียงกันได หลักความเปนธรรมอาจจำแนกเปน 3 ประการ คือ

             2.1 ความเปนธรรมภายใน (Internal Equity) ภายในองคการเดียวกันนั้น งานที่มี

ระดับหนาท่ีและความรับผิดชอบและความยากงายของงานเทียบในระดับเดียวกันก็ควรไดรับ

คาตอบแทนท่ีเทากันหรือท่ีเรียกวา “เงินเทากันสำหรับงานท่ีมีมูลคาเทากัน” (Equal Pay for

Work of Equal Value)

หลักการกำหนดคาตอบแทน

1



             2.2 ความเปนธรรมภายนอก (External Equity) การกำหนดคาตอบแทนใหสามารถ

ดึงดูดบุคลากรคุณภาพ จึงจำเปนตองพิจารณาถึงความเปนธรรมภายนอก กลาวคือ คาตอบแทน

ท่ีกำหนดจะตองสอดคลองกับการจางงานในตลาดแรงงาน โดยอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน

มีบทบาทอยางมากในการกำหนดคาจางแรงงานในตลาด ดังน้ัน จึงเปนไปไดวางานหลายงาน

ท่ีประเมินคาของงานแลวอยูในระดับเดียวกัน แตหากตางสาขากัน การกำหนดอัตราคาตอบแทน

อาจแตกตางกันได เพราะความตองการแรงงานในสาขาตางๆ น้ันแตกตางกัน แรงงานในสาขา

ท่ีเปนท่ีตองการมาก และมีการผลิตท่ีไมเพียงพอตอความตองการของตลาด คาตอบแทนยอม

สูงกวาสาขาอ่ืน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ ในการท่ีจะสามารถสรรหา

คนเกงคนดีใหเขามาทำงานในองคการ

             2.3 ความเปนธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity)  การกำหนดคาตอบแทนที่

เปนธรรม ยังตองพิจารณาเปนรายบุคคลดวย เชน ในระหวางผูมีวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ

ประสบการณ และทำงานในระดับหนาที่และความรับผิดชอบ และความยากงายของงานที่

เทียบเคียงกันไดน้ัน ผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวาควรจะไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวา นอกจากน้ี

ความเปนธรรมเฉพาะบุคคลยังอาจพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงานดวย หรือหากมีประสบการณ

ท่ีเก่ียวของกับงาน หรือหนาท่ีน้ันโดยตรงก็ควรท่ีจะไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวาผูท่ีบรรจุเขาทำงาน

โดยไมมีประสบการณ เปนตน

             3. หลักความสมดุล (Balance) การกำหนดคาตอบแทนท่ีสมดุลอาจพิจารณา

ไดหลายประการ เชน ความสมดุลระหวางสัดสวนของรายจายดานบุคคล กับรายจายดานอ่ืนๆ

เชน รายจายลงทุน รายจายชำระคืนตนเงินกู เปนตน นอกจากน้ี ความสมดุลยังอาจหมายถึง

ความสมดุลในสัดสวนของเงินเดือนกับสวัสดิการ และความสมดุลระหวางเงินกับงาน
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             4. หลักความมั่นคง (Security)  การกำหนดคาตอบแทนตองคำนึงถึงความ

มั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย หรือความเสี่ยงในการทำงาน

ของพนักงานดวย เชน การใหเงินเพิ่มสำหรับงานที่มีสถานการณเสี่ยงภัย ตลอดจนการให

สวัสดิการอื่นๆ ที่จำเปน เชน การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต การใหบำเหน็จบำนาญ เปนตน

             5. หลักการจูงใจ (Incentive) การกำหนดคาตอบแทนตองคำนึงถึงการจูงใจ

ใหพนักงานทำงานใหดีขึ้นทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ และทำงานอยางเต็มความรูความ

สามารถของแตละบุคคลดวย เชน การกำหนดใหมีการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน

ในแตละป การใหเงินรางวัลประจำป (Bonus) การใหคาตอบแทนในลักษณะเบี้ยขยัน (Commission)

สำหรับบางลักษณะงาน เปนตน รวมทั้งการกำหนดโครงสรางเงินเดือน/คาจางที่จูงใจ เชน 

การกำหนดใหเงินเดือนแตละระดับมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ เพื่อจูงใจใหเกิดการ

พัฒนาตนเอง และแขงขันกันเพื่อรับภาระหนาที่ในตำแหนงที่สูงขึ้น เปนตน

             6. หลักการควบคุม (Control) การกำหนดคาตอบแทน ตองสามารถควบคุม

ใหอยูภายใตงบประมาณที่กำหนด และเหมาะสมกับความสามารถในการจาย (Ability to Pay)

ในแตละปดวย เพื่อใหตนทุนของการดำเนินงานอยูในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพื่อ

ความกาวหนาขององคการได
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การกำหนดคาตอบแทนเพ่ือใหเปนไปตามหลักการท่ีกลาวมาขางตนน้ัน จะตองพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ดังตอไปน้ี

             1. มาตรฐานการครองชีพและคาครองชีพ (Standard of Living and
Cost of Living) เปนปจจัยท่ีตองพิจารณาเพ่ือกำหนดคาตอบแทนของตำแหนงระดับตางๆ

โดยเฉพาะระดับต่ำใหเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพอยางเหมาะสม และเมื่อคาครองชีพ

เปล่ียนแปลงไปก็จะตองปรับปรุงคาตอบแทนใหสอดคลองกับคาครองชีพท่ีเปล่ียนแปลงไปดวย

             2. คาของงาน (Job Value) การกำหนดคาตอบแทนตองคำนึงคาของงานซึ่ง

จะตองมีการประเมินคางาน โดยพิจารณาจากระดับหนาท่ีและความรับผิดชอบ ความยากงาย

ของงานความรูท่ีใชในงานและทักษะในการแกไขปญหา งานท่ีมีคางานสูงกวา มีคุณคาตอองคการ

มากกวายอมตองกำหนดใหไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวา จึงจะเกิดความเปนธรรมในการกำหนด

คาตอบแทน การกำหนดโครงสรางเงินเดือน/คาจางก็ตองสอดคลองกับหลักการประเมิน

คางานดวย

             3. อัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน (Market Rate) การกำหนดคาตอบแทน

ที่เปนธรรมจะตองคำนึงถึงอัตราคาจาง รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ในตลาดแรงงานดวยจึงจะ

เกิดความเปนธรรม เพราะคาตอบแทนสำหรับแตละกลุมอาชีพอาจแตกตางกันตามกลไกตลาด

ซ่ึงข้ึนอยูกับอุปสงคและอุปทาน งานท่ีมีคาของงานเทากันหรือใกลเคียงกัน แตตางสายวิชาชีพ

ก็อาจกำหนดคาตอบแทนท่ีตางกันได องคการท่ีเล็งเเห็นความสำคัญเก่ียวกับเร่ืองน้ีจะทำการ

สำรวจอัตราคาจางในตลาดอยางสม่ำเสมอและเปนระบบ ในการพิจารณาอัตราตลาดนั้นควร

นำสวัสดิการตางๆ ในตลาดแรงงานมาพิจารณาดวย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

สวัสดิการหรือเงินเดือน/คาจาง ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 

ปจจัยในการกำหนดคาตอบแทน
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             4. กฎหมาย (Law and Regulation)   รัฐบาลซึ่งเปนผูคอยควบคุมกำกับ

องคการตางๆ จะออกกฎหมายเพ่ือคุมครองผูใชแรงงานไมใหถูกนายจางเอารัดเอาเปรียบ เชน

การกำหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ำ การออกกฎหมายแรงงาน เปนตน ดังนั้นการกำหนด

คาตอบแทนจะตองคำนึงถึงความสอดคลองกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยงของดวย

             5. ผลผลิต (Productivity/Performance)  ไมวาจะเปนผลผลิตของแตละ

บุคคล หรือผลผลิตขององคการเปนสิ่งที่ตองคำนึงในการกำหนดคาตอบแทนทั้งสิ้น ผูท่ี

ปฏิบัติงานไดดีมีผลผลิตสูงกวา ก็ยอมที่จะตองไดรับคาตอบแทนสูงกวา ในทำนองเดียวกัน

องคการที่มีผลผลิตหรือกำไรสูงสามารถกำหนดคาตอบแทนไดสูงเชนกัน สวนองคการ

สาธารณกุศลตางๆ และองคการของรัฐที่ทำงานโดยไมแสวงหาผลกำไร อาจจะไมสามารถ

กำหนดคาตอบแทนพนักงานไดสูง เมื่อเทียบเคียงกับองคการเอกชนที่ทำงานหาผลกำไร

เปนเปาหมายหลัก เปนตน

             6. อำนาจตอรอง (Bargaining Power) โดยปกติสภาพแรงงานในตลาดแรงงาน

จะเปนตัวกำหนดอัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงานไดอยางดี แตบางครั้งอำนาจการตอรอง

ของแตละบุคคลรวมท้ังของกลุมแรงงานเพ่ือใหไดคาตอบแทนท่ีสูงข้ึน หรือยกมาตรฐานการ

ครองชีพใหสูงขึ้นก็เปนสิ่งที่ตองพิจารณาดวย

             7. นโยบายองคการ (Policy) เปนปจจัยท่ีตองพิจารณาวาหนวยงานจะมีนโยบาย

การจายคาตอบแทนอยางไร เชน จะเนนการจายเงินเดือนคาจาง หรือเนนใหสวัสดิการดี

การจายคาตอบแทนตองการจะอยูในระดับใดของตลาด จะเปนผูนำ ผูตาม หรืออยูในระดับ

ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับการจายในตลาด เปนตน
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             8. ลักษณะงาน (Nature of Work)  โดยสามารถรวมถึงสภาพการทำงานที่

ไมปกติ เชน การทำงานท่ีมีลักษณะเส่ียงอันตราย สภาพไมนาอภิรมย หรืออาจหมายถึงลักษณะ

การทำงานท่ีจำเปนตองจัดระบบคาจูงใจเปนพิเศษ เชน งานในลักษณะการขายก็อาจจำเปน

ตองมีระบบคา Commission เพ่ือเปนแรงจูงใจในการทำงาน โดยอาจจายเงินเดือนต่ำแตให

สัดสวนคาตอบแทนที่ไดจาก Commission สูง เปนตน

             9. ลักษณะพื้นที่  การกำหนดคาตอบแทนสามารถพิจารณาถึงความแตกตาง

ของพื้นที่ในดานตาง ๆ เชน ระดับคาครองชีพ คุณภาพชีวิต รวมทั้งความเสี่ยงภัยที่มีอยูใน

พื้นที่นั้นๆ หรืออาจเปนลักษณะของพื้นที่ตามฤดูกาล เชน พื้นที่เขตหนาว เปนตน ลักษณะ

ตางๆ เหลานี้อาจทำใหเกิดคาใชจายขึ้นแกผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งสามารถพิจารณา

ชดเชยในรูปแบบของคาตอบแทนลักษณะตางๆ ได

             10. ความสามารถในการจาย (Ability to Pay) การกำหนดคาตอบแทนตอง

สามารถควบคุมใหอยูภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสม เม่ือเปรียบเทียบกับความสามารถในการ

จายขององคการดวย เพื่อใหตนทุนการผลิตอยูในขอบเขตที่เหมาะสม และองคการสามารถ

พัฒนาหรือเติบโตเพื่อความกาวหนาขององคการได

............................................................
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ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญสามารถจำแนกคาตอบแทน ออกเปน 4 ประเภท

ดังนี้

             1. เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary)  เปนคาตอบแทนท่ีจายใหกับขาราชการ

พลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง เพื่อสะทอนถึงขนาดของงาน

(Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบงออกเปน 4 บัญชี

ตามประเภทตำแหนง ไดแก ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ในแตละประเภทไดมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงของแตละระดับไว

โครงสรางคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ

เงินเดือนพื้นฐาน

คาตอบแทนลักษณะอื่นๆ

สวัสดิการ

เงินรางวัลประจำป
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             2. คาตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ (Allowance) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับขาราชการ

พลเรือนสามัญตามลักษณะงาน ตำแหนงงาน สภาพการทำงาน หรือลักษณะเฉพาะตางๆ

คาตอบแทนลักษณะนี้สามารถเปนกลไกในการสรางแรงจูงใจและปรับคาตอบแทน ใหมีความ

เหมาะสมมากขึ้น ในปจจุบันประกอบดวยคาตอบแทนหลายลักษณะภายใตกฎและระเบียบที่

แตกตางกันออกไป เชน เงินประจำตำแหนง เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่ม 



8

สำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีประจำอยูในตางประเทศ คาตอบแทนพิเศษ

รายเดือนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีภาคใต เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว นอกจากน้ี

ในบางสวนราชการมีการกำหนดคาตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ ได เชน เงินรางวัล คาใชจายในการ

ดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานดานตางๆ คาตอบแทนตามขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข

เปนตน

              3. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (Benefit/Fringe Benefit) 
              3.1 สวัสดิการ คือ คาตอบแทนท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการในฐานะท่ีเปนสมาชิก

สวนหน่ึงขององคการ เพ่ือชวยใหมีความม่ังคงในการดำรงชีวิต ตลอดจนเปนเคร่ืองมือในการ

เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหขาราชการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบง

ออกเปนสวัสดิการที่เปนตัวเงิน ซึ่งประกอบดวย คารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ โครงการ

สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยของทางราชการ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จบำนาญ ในสวน

ของสวัสดิการท่ีไมเปนตัวเงินน้ันจะประกอบดวย การลาประเภทตางๆ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

              3.2 ประโยชนเกื้อกูล คือ คาตอบแทนที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการ เพื่อชวย

อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเชาบาน

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ

             4. เงินรางวัลประจำป (Bonus) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับขาราชการในลักษณะ

เงินรางวัลประจำปของหนวยงาน โดยมีการจัดสรรใหกับขาราชการในองคกรเพ่ือเปนแรงจูงใจ

ในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และเปนการเช่ือมโยงคาตอบแทนกับผลการปฏิบัติงานของ

สวนราชการและขาราชการ โดยสวนราชการจะมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ

มีการประเมินผลเปนประจำทุกปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

             ในการจัดทำหนังสือคูมือระบบคาตอบแทนสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญนี้

จะเนนเนื้อหาใน 2 สวนแรกของโครงสรางคาตอบแทนไดแก (1) เงินเดือนพื้นฐาน และ

(2) คาตอบแทนลักษณะอื่นๆ เทานั้น ในสวนของสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลนั้นไดมีการ

จัดทำเปน “คูมือสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญ” อีกเลม

เปนการเฉพาะแลว

 



บัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ 

การไดรับเงินเดือนเมื่อบรรจุเขารับราชการการไดรับเงินเดือนเมื่อบรรจุเขารับราชการ

          เม่ือบุคคลใดไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ผูน้ันจะไดรับ

เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนตามระดับและประเภทตำแหนงท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ัง การไดรับ

เงินเดือนตลอดอายุราชการของขาราชการพลเรือนสามัญน้ันจะเปนไปตาม กฎ ก.พ. วาดวย

การใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ซ่ึงกลาว

ถึงหลักเกณฑและเง่ือนไขในการไดรับเงินเดือนในชวงเวลาตางๆ ของการรับราชการ ต้ังแตเร่ิม

เขารับราชการ การมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อนระดับตำแหนง กฎ ก.พ. ฉบับนี้

จึงเปนส่ิงท่ีขาราชการพลเรือนสามัญควรศึกษาไว เพ่ือสรางความเขาใจในเร่ืองการไดรับเงินเดือน

1 บัญชีเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในปจจุบันกำหนดไวทายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
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บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหนงประเภทบริหาร

          ในปจจุบันไดมีการกำหนดบัญชีเงินเดือนสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 4 บัญช1ี

ตามประเภทตำแหนง และระดับตำแหนง ดังนี้

บาท

ขั้นต่ำ

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับ

67,560

51,140

24,400

ตน

69,810

56,380

29,980

สูง

ขั้นสูง



ตำแหนงประเภทอำนวยการ
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ตำแหนงประเภทวิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ : สายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 69,810 บาท ไดแก สายงายแพทย และ
นักกฎหมายกฤษฎีกา สายงานอ่ืนใหไดรับเงินเดือนไมเกิน 67,560 บาท

ตำแหนงประเภททั่วไป

ขั้นสูง

ขั้นต่ำ

ระดับ

19,100

4,870

ปฏิบัติงาน

35,220

10,190

ชำนาญงาน

49,830

15,410

อาวุโส

62,760

48,220

ทักษะพิเศษ

ระดับอาวุโส : สายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 49,830 บาท ไดแก สายงายปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบัติงานประมง ปฏิบัติงานปาไม ปฏิบัติงานสัตวบาล ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงาน
อุทกวิทยา ปฏิบัติงานสาธารณสุข สัตวแพทย ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม ปฏิบัติงานชาง
เคร่ืองกล ปฏิบัติงานชางเทคนิค ปฏิบัติงานชางไฟฟา ปฏิบัติงานชางโยธา ปฏิบัติงานชางรังวัด
ปฏิบัติงานชางสำรวจ ปฏิบัติงานชางชลประทาน คีตศิลป ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป
สายงานอ่ืนใหไดรับเงินเดือนไมเกิน 37,830 บาท 

บาท

ขั้นสูง

ขั้นต่ำ

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับ

54,090

26,660

19,860

ตน

63,960

32,850

24,400

สูง

ขั้นสูง

ขั้นต่ำ

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับ

39,630

15,050

13,160

ชำนาญการ

บาท

53,080

22,140

19,860

ชำนาญการพิเศษ

24,450

8,340

7,140

ปฏิบัติการ

62,760

31,400

24,400

เชี่ยวชาญ

69,810

43,810

29,980

ทรงคุณวุฒิ

บาท
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อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

          ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ ไดมีการกำหนดอัตราเงินเดือน

แรกบรรจุตามคุณวุฒิ2 จำนวนทั้งสิ้น 58 คุณวุฒิ ครอบคลุมสถานศึกษาทั้งในประเทศ

และสถานศึกษาตางประเทศ ปจจุบันอัตราเงินเดือนแรกบรรจุจะมีลักษณะเปนชวง กลาวคือ

ไมไดมีเพียงอัตราเดียว แตมีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำสำหรับแตละคุณวุฒิไว 

สวนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นสูงกำหนดเพิ่มจากอัตราขั้นต่ำคิดเปนรอยละ 10 ดังนั้นผูที่

ไดรับการบรรจุเขารับราชการจึงสามารถไดรับเงินเดือนตามชวงเงินเดือนที่กำหนดไว ขึ้นอยู

กับคุณวุฒิที่ใชในการบรรจุเขารับราชการ ตำแหนงที่บรรจุ และคุณสมบัติที่ผูนั้นมีตามปจจัย

ที่สวนราชการนั้นๆ กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ.

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ (บาทตอเดือน)

2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

คุณวุฒิ

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

1 มกราคม 2555

7,620

9,300

11,680

1 มกราคม 2556

8,300

10,200

13,300

1 มกราคม 2557

9,400

11,500

15,000

ปริญญาโท 15,300 16,400 17,500

ปริญญาเอก 19,000 20,000 21,000



ปจจัยที่ใชในการพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุ

อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ

ผลงานหรือรางวัล
ระดับชาติ

วุฒิการศึกษา
เพิ่มเติม

สายงานที่ ก.พ.
กำหนด

ความขาดแคลน

ภาษาตางประเทศ

ใบประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ

ลำดับที่และคะแนน
สอบเขา

12

          สวนราชการตางๆ สามารถกำหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุ

ท่ีแตกตางกันได โดยสามารถกำหนดน้ำหนักสำหรับแตละปจจัยเพ่ือดึงดูดบุคลากรเขามา

ทำงานในหนวยงานนั้นๆ ตามความตองการของแตละสวนราชการ ดังนั้น ขาราชการที่มีคุณวุฒิ

เดียวกันบรรจุในตำแหนงเดียวกัน แตบรรจุตางสวนราชการกันก็อาจไดรับอัตราเงินเดือน

แรกบรรจุที่แตกตางกันได ขึ้นอยูกับปจจัยที่สวนราชการกำหนดตามความตองการของ

สวนราชการนั้นๆ โดยแตละสวนราชการจะมีการกำหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณาเงินเดือน

แรกบรรจุอยางนอย 4 ปจจัย จาก 8 ปจจัย ดังตอไปนี้



สายงานท่ี ก.พ. กำหนดใหสวนราชการอาจใชเปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณา
ใหผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังในสายงานน้ันไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามชวงเงินเดือน (ตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 55 สายงาน)

13

1 วิชาการคอมพิวเตอร

2 วิชาการปาไม

3 วิชาการสัตวบาล

4 สำรวจดิน

5 ธรณีวิทยา

6 กายภาพบำบัด

7 กิจกรรมบำบัด

8 ทันตแพทย

9 เทคนิคการแพทย

10 นายสัตวแพทย

11 พยาบาลวิชาชีพ

12 แพทย

13 แพทยแผนไทย

14 เภสัชกรรม

15 รังสีการแพทย

16 วิชาการพยาบาล

17 เวชศาสตรการสื่อความหมาย

18 กายอุปกรณ

19 ชางกลเรือ

20 วิศวกรรมเครื่องกล

21 วิศวกรรมไฟฟา

22 วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

23 สถาปตยกรรม

24 วิชาการชั่งตวงวัด

25 วิชาการผลิตภัณฑอาหาร

26 วิชาการเกษตร

27 วิชาการประมง

28 กีฏวิทยา

29 ชีววิทยารังสี

30 นิติวิทยาศาสตร

31 นิวเคลียรเคมี

32 นิวเคลียรฟสิกส

33 ฟสิกสรังสี

34 วิชาการโรคพืช

35 วิชาการอุทกวิทยา

36 วิทยาศาสตร

37 วิทยาศาสตรนิวเคลียร

38 สัตววิทยา

39 อุตุนิยมวิทยา

40 วิทยาศาสตรการแพทย

41 ตรวจเรือ

42 ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน

43 วิชาการกษาปณ

44 วิชาการแผนที่ภาพถาย

45 วิศวกรรม

46 วิศวกรรมการเกษตร

47 วิศวกรรมนิวเคลียร

48 วิศวกรรมปโตเลียม

49 วิศวกรรมโยธา

50 วิศวกรรมรังวัด

51 วิศวกรรมโลหการ

52 วิศวกรรมสำรวจ

53 วิศวกรรมเหมืองแร

54 วิศวกรรมชลประทาน

55 จิตวิทยาคลินิก

ลำดับ สายงาน ลำดับ สายงาน



สายงานท่ี ก.พ. กำหนดใหสวนราชการอาจใชเปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณา
ใหผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังในสายงานน้ันไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามชวงเงินเดือน (ตำแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 36 สายงาน)

1 ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ

2 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

3 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

4 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย

5 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู

6 พยาบาลเทคนิค

7 สัตวแพทย

8 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ

9 ปฏิบัติงานชางทันตกรรม

10 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด

11 ปฏิบัติงานสื่อสาร

12 ปฏิบัติงานประมง

13 ปฏิบัติงานปาไม

14 ปฏิบัติงานสัตวบาล

15 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

16 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา

17 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา

18 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

19 ปฏิบัติงานชางพิมพ

20 ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม

21 ปฏิบัติงานชางหลอ

22 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร

23 ปฏิบัติงานชางขุดลอก

24 ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ

25 ปฏิบัติงานชางเครื่องกล

26 ปฏิบัติงานชางตรวจสภาพรถ

27 ปฏิบัติงานชางไฟฟา

28 ปฏิบัติงานชางโยธา

29 ปฏิบัติงานชางรังวัด

30 ปฏิบัติงานชางโลหะ

31 ปฏิบัติงานชางสำรวจ

32 ปฏิบัติงานชางเหมืองแร

33 ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ

34 ปฏิบัติงานชางอากาศยาน

35 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน

36 ปฏิบัติงานชางชลประทาน

14

สายงานลำดับ สายงาน ลำดับ

............................................................



คุณวุฒิ ชวงเงินเดือน (บาท / เดือน) คาตอบแทน (บาท / เดือน)

ต่ำกวาระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี
ต่ำกวา 15,000

เงินเดือน+คาครองชีพ (1,500)

ถารวมแลวไมถึง 9,000

ใหไดรับเพิ่มจนรวมได 9,000

15

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว3

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวกำหนดขึ้นเพื่อชวยเหลือใหขาราชการไดรับ

คาตอบแทนตามหลักความพอเพียง กลาวคือ ใหขาราชการมีรายไดที่พอเพียง

แกการดำรงชีพ ถือเปนการกำหนดคาตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Pay) ในระบบ

คาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ โดยสามารถสรุปการไดรับเงินเพิ่ม

การครองชีพชั่วคราวตามระดับคุณวุฒิได ดังนี้ 

ต่ำกวา 10,785

10,786 - 12,285 เงินเดือน+คาครองชีพ = 12,285

เงินเดือน+คาครองชีพ = 15,000

มากกวา 12,285

มากกวา 15,000 ไดรับเฉพาะเงินเดือน

ไดรับเฉพาะเงินเดือน

    ขาราชการที่บรรจุเขารับราชการดวยวุฒิต่ำกวาระดับปริญญาตรีมี 3 กรณี คือ

(1) ในกรณีท่ีไดรับเงินเดือนต่ำกวา 9,000 – 10,785 บาท จะไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว

    1,500 บาท และถารวมเงินเดือนกับเงินเพ่ิมการครองชีพแลวไมถึง 9,000 บาท ก็จะไดรับ

    เงินเพ่ิมการครองชีพเพ่ิมข้ึนจนเม่ือรวมกับเงินเดือนแลวเปน 9,000 บาท

(2) ในกรณีที่ไดรับเงินเดือนตั้งแต 10,786 – 12,285 บาท จะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

    อีกจำนวนหน่ึงจนเมื่อรวมกับเงินเดือนแลวไดคาตอบแทนรวมเปน 12,285 บาท

(3) ในกรณีที่ไดรับเงินเดือนมากวา 12,285 บาท จะไมไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

    ขาราชการที่บรรจุเขารับราชการดวยวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปมี 2 กรณี คือ

(1) ในกรณีที่ไดรับเงินเดือนไมถึง 15,000 บาท จะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีก

    จำนวนหนึ่ง จนเมื่อรวมกับเงินเดือนแลวไดคาตอบแทนรวมเปน 15,000 บาท

(2) ในกรณีที่ไดรับเงินเดือนมากวา 15,000 บาท จะไมไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 



เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต4

เปนคาตอบแทนท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือเปนการสรางขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจ

ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงตองปฏิบัติงาน

ในสภาวะพื้นที่ที่ไมปกติและมีความเสี่ยงสูง โดยสามารถสรุปการไดรับเงิน

คาตอบแทนประเภทนี้ได ดังนี้

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน / เดือน คาตอบแทน (บาท / เดือน)

ปฏิบัติงานตั้งแต 15 วันขึ้นไป

ปฏิบัติงานนอยกวา 15 วัน

ไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 2,500

ไดรับคาตอบแทนพิเศษตามสัดสวนจำนวนวัน
ที่ไปปฏิบัติงาน 

    เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายใน 1 เดือนมากกวา 15 วันขึ้นไป จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ

    รายเดือน ในอัตรา 2,500 บาทตอเดือน

    เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายใน 1 เดือนนอยกวา 15 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตาม

    สัดสวนจำนวนวันที่ไปปฏิบัติงาน 

    ในกรณีท่ีเปนผูมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับ

    การปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ (สปพ.) จะไดรับเงิน สปพ. 1,000 บาทตอเดือน

    และเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 1,500 บาท 

4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบำเหน็จความชอบสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 2550 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2551 เร่ือง การจายเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต และ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด
ที่ กค 0422.3/ว132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต

16

............................................................



17

การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ

การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ5 

          เปนการจายคาตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน เมื่อขาราชการปฏิบัติงาน

จนถึงรอบการประเมิน รัฐจะจายคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนเพ่ือเปนการตอบแทนการทำงานและสราง

แรงจูงใจใหกับขาราชการ การเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินนั้น นอกจากจะพิจารณา

ถึงผลการประเมินการปฏิบัติราชการแลว ยังพิจารณาขอมูลอื่นๆ ประกอบดวย ไดแก ขอมูล

การลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ

และขอควรพิจารณาอื่นๆ โดยในแตละรอบการประเมินนั้น ขาราชการแตละคนจะสามารถไดรับ

การเลื่อนเงินเดือนไดในอัตราไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคำนวณ ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

5 รายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก

          (1) กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

          (2) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 

          (3) หนังสือ ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
          ในหนึ่งปงบประมาณกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ และ

กำหนดการเลื่อนเงินเดือนไวเพียงปละ 2 ครั้งเทานั้น โดยสามารถสรุปได ดังนี้

รอบการประเมิน ระยะเวลา

รอบที่ 1

รอบที่ 2

1 ตุลาคม – 31 มีนาคม

1 เมษายน – 30 กันยายน

วันที่เลื่อนเงินเดือน

1 เมษายน

1 ตุลาคม



ฐานในการคำนวณ6

วิธีการคิดฐานในการคำนวณ

          (1) คำนวณหาคากลาง = (เงินเดือนต่ำสุด + เงินเดือนสูงสุด) / 2

          (2) คำนวณฐานในการคำนวณระดับลาง = (เงินเดือนต่ำสุด + คากลาง) / 2

          (3) คำนวณฐานในการคำนวณระดับบน = (เงินเดือนสูงสุด + คากลาง) / 2 

6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
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          เปนตัวเลขที่นำไปใชในการคิดคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละประเภท

ตำแหนงสายงาน และระดับตำแหนง การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยใชฐานในการ

คำนวณนี้ สะทอนถึงแนวคิดเรื่องคางาน กลาวคือ ผูที่ปฏิบัติงานในระดับตำแหนงเดียวกันควร

ไดรับการเลื่อนเงินเดือนที่สะทอนถึงคางานในระดับเดียวกัน

          ในแตละระดับตำแหนงจะมีฐานในการคำนวณ 2 คา คือฐานในการคำนวณระดับลาง

และฐานในการคำนวณระดับบน ยกเวนในตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหนง

ประเภทท่ัวไประดับอาวุโส ท่ีมีฐานในการคำนวณเปนจำนวน 4 คา เน่ืองจากมีการกำหนดสายงาน

ใหไดรับอัตราเงินเดือนสูงสุดที่แตกตางกัน กลาวคือ มีบางสายงานที่มีคางานสูงกวาจึงทำให

มีฐานในการคำนวณที่มีจำนวนสูงกวาสำหรับสายงานเหลาน้ัน

          อยางไรก็ตาม การคำนวณฐานในการคำนวณในบางระดับตำแหนงน้ัน อาจมีการปรับ

ใหมีความสอดคลองกับหลักการเรื่องคางาน โดยระดับตำแหนงที่มีคางานสูงกวาก็ควรมีฐาน

ในการคำนวณที่สูงกวาเชนกัน



ฐานในการคำนวณและชวงเงินเดือนสำหรับการเล่ือนเงินเดือนในแตละประเภท
และระดับตำแหนง ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552
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บริหาร

อำนวยการ

วิชาการ

ทั่วไป

สูง

ตน

สูง

ตน

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ชำนาญการ
พิเศษ

64,740 - 69,810 บน 66,460

29,980 - 64,730 ลาง 64,730

24,400 - 59,350 ลาง 57,320

59,360 - 67,560 บน 63,460

24,400 - 48,410 ลาง 48,190

48,420 - 63,960 บน 56,190

19,860 - 40,380 ลาง 33,520

40,390 - 54,090 บน 47,240

29,980 - 56,810 ลาง 2 56,020*

56,820 - 69,810 บน 2 63,310*

29,980 - 56,020 ลาง 1 56,020

56,030 - 67,560 บน 1 61,630

24,400 - 47,080 ลาง 46,260

47,090 - 62,760 บน 54,920

19,860 - 37,610 ลาง 33,510

37,620 - 53,080 บน 45,350

ชำนาญการ
13,160 - 27,340 ลาง 22,220

27,350 - 39,630 บน 33,490

ทักษะพิเศษ
48,220 - 55,490 ลาง 51,860

55,500 - 62,760 บน 59,130

อาวุโส
15,410 - 32,620 ลาง 2 29,550*

32,630 - 49,830 บน 2 41,230*

15,410 - 29,550 ลาง 1 29,550

29,560 - 37,830 บน 1 32,230

ชำนาญงาน
10,190 - 22,710 ลาง 16,450

22,720 - 35,220 บน 28,970

ปฏิบัติงาน
4,870 - 13,710 ลาง 11,020

13,720 - 19,100 บน 16,410

ปฏิบัติการ
7,140 - 19,110 ลาง 16,440

19,120 - 24,450 บน 21,780

ประเภทตำแหนง ชวงเงินเดือน
ฐานในการคำนวณ

ระดับ
ระดับ อัตรา

* สำหรับผูดำรงตำแหนงในสายงานที่กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง



วงเงินการเลื่อนเงินเดือน
          ในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในแตละปนั้น ไดมีการกำหนด

วงเงินงบประมาณที่ใชสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการไวที่รอยละ 3 ของเงินเดือนที่จายใหขาราชการ โดยการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบ

เปนอิสระจากกัน กลาวคือ ไมสามารถนำวงเงินงบประมาณที่เหลือของรอบการประเมินที่แลว

มาใชได ทั้งนี้ไดกำหนดวันในการคำนวณวงเงินไว ดังนี้

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
          การบริหารวงเงินงบประมาณในการเล่ือนเงินเดือนน้ันจะแบงวงเงินออกเปน 3 กลุม

ตามประเภทตำแหนง ไดแก (1) ประเภทบริหาร (2) ประเภทอำนวยการ และ (3) ประเภท

วิชาการและประเภทท่ัวไป ท้ังน้ีใหใชวงเงินในการเล่ือนเงินเดือนของแตละกลุมกอน หากวงเงิน

งบประมาณของกลุมใดมีเหลือก็สามารถนำไปใชในกลุมอื่นได ในการบริหารวงเงินนั้น

ไดมีการกำหนดผูบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละกลุมตำแหนง

ดังนี้

รอบการประเมิน วันคำนวณวงเงิน

รอบที่ 1

รอบที่ 2

1 มีนาคม

1 กันยายน

วันเลื่อนเงินเดือน

1 เมษายน

1 ตุลาคม

ผูบริหารวงเงิน

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

กลุมตำแหนง

1. หัวหนาสวนราชการะดับกระทรวง

2. อธิบดี

3. หัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับบัญชา

เปนอธิบดี

4. ตำแหนงอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี

20

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง 1. รองหัวหนาสวนราชการระดับ

กระทรวง

2. ผูตรวจราชการของสวนราชการ

ระดับกระทรวง
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ผูบริหารวงเงิน

หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูใน

บังคับบัญชาหรือขึ้นตรงตอนายก

รัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

รองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

และอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่มี

ผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตำแหนง

อื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีี

รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยู

ในบังคับบัญชาหรือขึ้นตรงตอนายก

รัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีี

กลุมตำแหนง

3. ผูวาราชการจังหวัด

4. รองผูวาราชการจังหวัด

5. เอกอัครราชทูต

6. หัวหนาคณะผูแทนถาวร

7. อัครราชทูต*

8. รองหัวหนาคณะผูแทนถาวร*

9. หัวหนาสถานกงสุลใหญ

10. ตำแหนงประเภทบริหารที่เรียกชื่อ

อยางอื่น

(*ใหปลัดกระทรวงจัดสรรวงเงินให

เอกอัครราชทูตที่เปนหัวหนาสถาน

เอกอัครราชทูตบริหารวงเงินของ

อัครราชทูต และจัดสรรวงเงินใหหัวหนา

คณะผูแทนถาวรบริหารวงเงินของรอง

หัวหนาคณะผูแทนถาวร)

1. รองอธิบดี

2. รองหัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับ

บัญชาเปนอธิบดีหรือตำแหนงที่มีฐานะ

เปนอธิบดี

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง



การสั่งเลื่อนเงินเดือน
          ผูมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน คือ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57

ของ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้นผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่ง

เลื่อนเงินเดือนและผูบริหารวงเงินอาจไมใชบุคคลเดียวกันได  
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ผูบริหารวงเงิน

อธิบดีและรองอธิบดี หรือหัวหนาสวน

ราชการและรองหัวหนาสวนราชการ

ที่มีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ

ตำแหนงอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีี

กลุมตำแหนง

1. ตำแหนงประเภทอำนวยการ

2. ตำแหนงประเภทวิชาการ

3. ตำแหนงประเภททั่วไป

ผูวาราชการจังหวัด ตำแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค

ดังนี้

1. ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับ

ชำนาญการพิเศษลงมา

2. ตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับ

อาวุโสลงมา

ผูสั่งเลื่อนเงินเดือน

รัฐมนตรีเจาสังกัด

กลุมตำแหนง

1. ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

หัวหนาสวนราชการระดับกรมท่ีอยูใน

บังคับบัญชาหรือขึ้นตรงตอนายก

รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

2. ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ

3. ตำแหนงในสำนักงานรัฐมนตรี ดังนี้

3.1 ตำแหนงประเภทอำนวยการ

3.2 ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแต

ระดับเชี่ยวชาญลงมา

3.3 ตำแหนงประเภททั่วไป
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ผูสั่งเลื่อนเงินเดือน

อธิบดีี หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรม

ที่อยูในบังคับัญชา หรือขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี

1. ตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน

2. ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับ

ชำนาญการพิเศษลงมา

3 ตำแหนงประเภททั่วไปทุกระดับ

กลุมตำแหนง

1. ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง

ไดแก ตำแหนงรองหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการ

ระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือขึ้นตรง

ตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือ

ตำแหนงอื่นที่ ก.พ. กำหนดเปนตำแหนง

ประเภทบริหารระดับสูง

2. ตำแหนงประเภทบริหารระดับตน

3. ตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง

4. ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ

เชี่ยวชาญ

ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา หรือ

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ

ตอรัฐมนตรี

การไดรับคาตอบแทนพิเศษ7

          ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการไดใน 2 กรณี คือ (1) กรณีที่ขาราชการผูนั้นมีเงินเดือนใกลถึงเงินเดือน

สูงสุด หรือ (2) กรณีท่ีขาราชการผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงสุดอยู เน่ืองจากขาราชการ

พลเรือนสามัญไมสามารถไดรับเงินเดือนเกินกวาอัตราสูงสุดท่ีกำหนดไวตามบัญชี

เงินเดือนของระดับตำแหนงที่ตนดำรงอยูได

ผูวาราชการจังหวัด ตำแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค ดังนี้

1. ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับ

ชำนาญการพิเศษลงมา

2. ตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับ

อาวุโสลงมา



          ในกรณีที่เปนผูไดรับเงินเดือนสูงสุดอยู ก็ใหนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

มาใช โดยนำรอยละที่ไดไปคูณกับฐานในการคำนวณในชวงเงินเดือนตามประเภทและระดับ

ตำแหนงของผูน้ัน และจะไดรับคาตอบแทนพิเศษตามผลคูณท่ีไดท้ังหมดโดยไมตองปดเศษ 

           ในกรณีท่ีมีเงินเดือนใกลถึงเงินเดือนสูงสุด ใหนำผลการประเมินและรอยละท่ีได

ไปคูณกับฐานในการคำนวณ แลวนำไปบวกรวมกับเงินเดือนจนถึงอัตราสูงสุดของระดับ

ตำแหนงที่ขาราชการผูนั้นดำรงอยู สวนที่เหลือจึงไดรับเปนคาตอบแทนพิเศษโดยไมตอง

ปดเศษ 

           ท้ังน้ีใหนำคาตอบแทนพิเศษน้ีรวมคำนวณอยูภายใตการบริหารวงเงินงบประมาณ

รอยละ 3 ในการเล่ือนเงินเดือนของสวนราชการดวย เพ่ือเปนการควบคุมคาใชจายดานบุคคล

8 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ ว 193 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนผูไดรับการ
พิจารณาบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

9 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ ว55 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553 เรื่อง การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในสวนภูมิภาค

24

กรณี

โควตาการเลื่อนเงินเดือน

ในสวนภูมิภาค9

รายละเอียด

ใหเลื่อนเงินเดือนไดในอัตราไมเกินรอยละ 1

ของฐานในการคำนวณ โดยจะตองเปน

ผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

โดยสวนราชการตนสังกัดในระดับดีมาก

ขึ้นไป และกำหนดจำนวนไมเกินรอยละ 15

ของจำนวนหัวหนาสำนักงานจังหวัดและ

หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดในแตละ

จังหวัด

การเลื่อนเงินเดือนในกรณีอื่นๆ
          เพื่อสรางขวัญกำลังใจสำหรับผูท่ีปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษ8 หรือสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในดานตางๆ จึงไดมีการกำหนดการเล่ือนเงินเดือนในกรณีตางๆ ข้ึน

ท้ังน้ี การเล่ือนเงินเดือนในกรณีเหลาน้ีเม่ือรวมกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการแลว

ขาราชการแตละรายจะตองไดรับการเล่ือนเงินเดือนรวมแลวไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการ

คำนวณในแตละรอบการประเมิน

7 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจำผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูง
ของอันดับหรือตำแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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กรณี รายละเอียด

1. ผูเปนกำลังพลในสังกัด กอ.รมน. ภาค 4

2. ผูปฏิบัติหนาที่ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด

3. ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต

ที่สังกัดจังหวัดและสวนราชการตางๆ

ในการกำกับและประสานของ ศอ.บต.

4. ผูปฏิบัติงานใน ศป.ช. เฉพาะพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

ใหเลื่อนงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 1

ของฐานในการคำนวณ 

ขาราชการพลเรือน ลูกจางสวนราชการ

และขาราชการประเภทอื่นที่ไปชวยปฏิบัติ

ราชการในงานคณะรัฐมนตรี

1. ผลประเมินระดับดีเดน ใหไดรับการเลื่อน

เงินเดือนรอยละ 4 ของฐานในการคำนวณ

ตอรอบการประเมิน โดยกำหนดให

1.1 นายกรัฐมนตรีมีโควตาไมเกิน 3 คน

1.2 รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวง ไมเกิน 2 คน/ทาน

2. ผลประเมินต่ำกวาระดับดีเดน ใหไดรับ

การเลื่อนเงินเดือนรอยละ 3 ของฐาน

ในการคำนวณตอรอบการประเมิน 

ผูอยูในระบบขาราชการผูมี

ผลสัมฤทธิ์สูง

ตองปฏิบัติงานในระดับดีเดน สามารถ

พิจารณาใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นรอยละ

1 ของฐานในการคำนวณตอรอบการ

ประเมิน โดยในแตละสวนราชการกำหนด

จำนวนผูไดรับเลื่อนกรณีนี้ไดไมเกินรอยละ

15 ของจำนวนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์

สูงในสวนราชการนั้นๆ



10 กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ขอ 2 (3)

          ทั้งนี้ ไดมีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหนงกอนที่จะนำคุณวุฒิมาปรับ

เพื่อรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิไว11 ดังนี้

การไดรับคาตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิสูงขึ้น10 
          ระบบขาราชการพลเรือนสามัญสงเสริมใหขาราชการพัฒนา และศึกษาหาความรู

เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน หากขาราชการพลเรือนสามัญคนใด

ไดศึกษาเพ่ิมเติมและไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน ก็สามารถนำคุณวุฒิท่ีไดรับน้ันมาย่ืน

กับสวนราชการเพื่อใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา และอาจปรับเงินเดือน

ใหเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิได ท้ังน้ี คุณวุฒิท่ีมีเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึนน้ันจะตองเปนคุณวุฒิท่ีกำหนด

ไวตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงท่ีขาราชการผูน้ันดำรงอยู กลาวคือ คุณวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน

หรือสูงข้ึนจะตองเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงน้ันๆ

คุณวุฒิ

ที่ไดรับเพิ่มขึ้น

คุณวุฒิ

ที่ใชในการแตงตั้ง
ระยะเวลาดำรงตำแหนง

-คุณวุฒิคัดเลือก

ไมนอยกวา 1 ป

ปริญญาตรีปริญญาโท

ปริญญาเอก

ไมนอยกวา 1 ป

ไมกำหนด

ปริญญาโท ไมนอยกวา 2 ป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

การไดรับคาตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นการไดรับคาตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
26

11 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง



12 กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ขอ 2 (5)

13 กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ขอ 17 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจาง
ประจำ ผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงข้ันสูงหรือใกลถึงข้ันสูงของอันดับหรือตำแหนง พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551

          สำหรับขาราชการพลเรือนสามัญนั้น เมื่อขาราชการคนใดไดรับการแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงในระดับตำแหนงท่ีสูงข้ึนจะยังคงไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม12 ยกเวนในกรณี

ที่ขาราชการผูนั้นมีเงินเดือนในอัตราที่ต่ำกวาอัตราต่ำสุดที่ ก.พ. กำหนดของระดับตำแหนง

ท่ีไดรับการแตงต้ัง ขาราชการผูน้ันก็จะไดรับเงินเดือนในอัตราต่ำสุดท่ี ก.พ. กำหนดของระดับ

ท่ีไดรับการแตงต้ังน้ัน เชน กรณีท่ีขาราชการไดเล่ือนระดับจากประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เปนระดับชำนาญการพิเศษ หากเดิมไดรับเงินเดือนต่ำกวาเงินเดือนข้ันต่ำช่ัวคราวของ

ระดับชำนาญการพิเศษ ขาราชการผูน้ันก็จะไดรับเงินเดือนท่ีอัตราขั้นต่ำชั่วคราวของ

ระดับชำนาญการพิเศษ เปนตน

การไดรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับตำแหนง

          กรณียกเวนอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่ขาราชการไดรับเงินเดือนสูงสุดของระดับ

ตำแหนงและไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตอมาหาก

ขาราชการผูนั้นไดรับการเลื่อนระดับตำแหนงที่สูงขึ้น ขาราชการผูนั้นสามารถไดรับ

เงินเดือนเพ่ิมข้ึนโดยนำคาตอบแทนพิเศษซ่ึงเปนผลจากการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการมาบวกรวมเปนเงินเดือนได ท้ังน้ีเม่ือรวมแลวจะตองไมเกินเงินเดือนสูงสุดของ

ระดับตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง13 

27

การไดรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับตำแหนงการไดรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับตำแหนง
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1. คำนวณผลตางระหวางเงินเดือนข้ันต่ำและเงินเดือนหลังการเล่ือนเงินเดือนตามผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผลตาง = (เงินเดือนข้ันต่ำ – เงินเดือนหลังเล่ือนตามผลงาน)

2. นำผลตางท่ีไดหารสองและเปรียบเทียบจำนวนท่ีคำนวณได 

    2.1 หากจำนวนที่คำนวณไดนอยกวารอยละ 10 ของเงินเดือนที่ไดรับอยู จะไดปรับ

เงินเดือนเทากับจำนวนที่คำนวณได

    2.2 หากจำนวนที่คำนวณไดมากกวารอยละ 10 ของเงินเดือนที่ไดรับอยู จะไดปรับ

เงินเดือนเพียงรอยละ 10 เทานั้น

ในกรณีท่ีมีเศษไมถึงสิบบาท ใหปรับตัวเลขเงินเดือนเพ่ิมข้ึนเปนสิบบาท

การปรับเงินเดือนเขาสูอัตราขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือน14

          ขาราชการพลเรือนสามัญจะไดรับการปรับเงินเดือนเขาตามบัญชีเงินเดือนในกรณี

ท่ีขาราชการผูน้ันไดรับเงินเดือนยังไมถึงข้ันต่ำของระดับตำแหนงท่ีตนดำรงอยู กลาวคือ

ไดรับอัตราเงินเดือนระหวางขั้นต่ำชั่วคราวและขั้นต่ำของระดับตำแหนงนั้นๆ โดยการปรับ

เงินเดือนเขาสูอัตราขั้นต่ำจะเกิดขึ้นปละ 1 ครั้งในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป และจะดำเนินการ

ปรับเงินเดือนเขาสูอัตราขั้นต่ำหลังจากที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ

เรียบรอยแลว โดยจำนวนเงินที่จะไดปรับนั้นสามารถคำนวณไดดังนี้

14 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร  1008/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญเขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตัวอยาง : นายถุงทอง ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไดเลื่อนตำแหนง

ข้ึนเปนระดับชำนาญการ เม่ือไดรับการเล่ือนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ เม่ือวันท่ี

1 ตุลาคม แลว นายถุงทอง ไดรับเงินเดือน 13,500 บาท นายถุงทองจะไดรับการปรับ

เงินเดือนเขาสูอัตราข้ันต่ำของบัญชีเงินเดือน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ดังน้ี

1. คำนวณหาผลตาง = 15,050 - 13,500 = 1,550 บาท

2. นำผลตางท่ีไดมาหารสอง 1,550/2 = 775 บาท 

3. เปรียบเทียบผลตางกับรอยละ 10 ของเงินเดือนท่ีไดรับอยู = 1,350 บาท

(นอยกวารอยละ 10 ของเงินเดือนท่ีไดรับอยู) สรุปนายถุงทอง จะไดรับการปรับเงินเดือน

เขาสูอัตราข้ันต่ำของบัญชีเงินเดือน คือ 13,500 + 775 = 14,275 บาท

4. ปรับตัวเลขเงินเดือนเปนหลัก 10 บาท คือ 14,280 บาท 



เงินประจำตำแหนง 

การไดรับคาตอบแทนประเภทอื่นๆการไดรับคาตอบแทนประเภทอื่นๆ

          เปนคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นสำหรับการปฏิบัติหนาที่หลักในตำแหนงที่ ก.พ. กำหนด

เชน ตำแหนงท่ีตองใชทักษะดานการบริหารซ่ึงมีความรับผิดชอบท้ังดานการบริหารแผนงาน

แผนเงิน และแผนคนขององคกร และตำแหนงท่ีตองใชความรูความสามารถทางดานวิชาชีพ

เปนตน ท้ังน้ี วัตถุประสงคในการกำหนดเงินประจำตำแหนงน้ัน ก็เพ่ือลดความแตกตางของ

อัตราคาตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด และเพ่ือแกปญหาการสูญเสียกำลังคนใน

ภาคราชการในขณะนั้น โดยรายละเอียดในการไดรับเงินประจำตำแหนงและสายงานที่กำหนดให

ไดรับเงินประจำตำแหนงในประเภทและระดับตำแหนงตางๆ นั้น สามารถศึกษาไดจาก กฎ ก.พ.

วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจำตำแหนง พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ในปจจุบันไดมีการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหนง15 ดังนี้

151. อัตราเงินประจำตำแหนงในปจจุบันเปนไปตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทาย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

   2. หลักเกณฑในการไดรับเงินประจำตำแหนงของตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิเปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ ว18

      ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ท่ีมี

      ประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ
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          ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญยังมีคาตอบแทนอีกหลายประเภท

ท่ีกำหนดข้ึนดวยวัตถุประสงคและปจจัยท่ีใชในการพิจารณาแตกตางกัน การกำหนดคาตอบแทน

ประเภทตางๆ น้ีก็เพ่ือตอบแทนและสรางแรงจูงใจในการทำงานของขาราชการพลเรือนสามัญ

ที่แตกตางกันไปในแตละสถานการณ คาตอบแทนประเภทอื่นๆ ที่ไดกำหนดขึ้นสำหรับขาราชการ

พลเรือนสามัญ ไดแก



เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน16

          เปนคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นดวยเหตุผลในลักษณะคลายคลึงกับเงินประจำตำแหนง

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือลดความแตกตางของอัตราคาตอบแทนภาคราชการในตำแหนงตางๆ

กับอัตราตลาด และเพ่ือรักษาไวซ่ึงกำลังคนคุณภาพในภาครัฐซ่ึงในขณะน้ันมีการสูญเสีย

กำลังคนคุณภาพจากภาครัฐไปสูภาคเอกชนเปนจำนวนมาก โดยขาราชการที่ไดรับเงินประจำ

ตำแหนงจะไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเทากับเงินประจำตำแหนง ยกเวนตำแหนง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการจะไมไดรับเงินคาตอบแทนในสวนน้ี และขาราชการประเภท

วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษท่ีไมไดรับเงินประจำตำแหนงจะไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ

จากเงินเดือนในอัตรา 3,500 บาทตอเดือน

16 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553

หมายเหตุ : *คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน อัตรา 3,500 บาท สำหรับสายงานท่ีไมไดรับเงินประจำตำแหนง และรายละเอียดช่ือประเภท

                ตำแหนงปรากฎในภาคผนวก
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ประเภทตำแหนง เงินนอกเหนือเงินเดือน
(บาท / เดือน)

S2

S1

21,000

14,500

10,000

M2 10,000

M1 5,600

K5 15,600

13,000

K4 9,900

K3 5,600 หรือ 3,500*

K2 -

O4 9,900

เงินประจำตำแหนง
(บาท / เดือน)

21,000

14,500

10,000

10,000

5,600

15,600

13,000

9,900

5,600

3,500

9,900



เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ17

          เปนคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นตามลักษณะพิเศษของงาน เพื่อสรางแรงจูงใจ และขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติราชการในตำแหนงตางๆ ในปจจุบันสามารถแบงลักษณะงานที่ใชในการ

พิจารณาเงินเพิ่มประเภทนี้ออกเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้  

17 ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และ ประกาศ ก.พ. เร่ือง กำหนดตำแหนงและเงินเพ่ิมสำหรับ

ตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554
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เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ

          กลุมท่ี 1 การทำงานท่ีมีสภาพการทำงานไมนาอภิรมย ยากลำบาก ตรากตรำ เส่ียงภัย

เครงเครียด กดดัน หรือเปนการทำงานที่ตองใชความรู ความชำนาญ  ประสบการณสูง

          

          กลุมที่ 2 การทำงานที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายตอชีวิต รางกาย อาจมีผล

กระทบตอรางกาย อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะตางๆ หรือเปนการ

ทำงานที่ตองใชความรู ความชำนาญ ประสบการณสูง

          

          กลุมท่ี 3 การทำงานท่ีมีลักษณะของงานตองใชความรู ความชำนาญ ประสบการณสูง

ซ่ึงเปนสาขาท่ีขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจำนวนมาก

มีอัตราการเขาออกรุนแรง มีความแตกตางของอัตราคาตอบแทนสูง

ในปจจุบันมีเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษทั้งหมด 18 ประเภท ดังตอไปนี้



บัญชีกำหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ
ของขาราชการพลเรือน

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

1. ผูปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
   ตามกลุมตำแหนงที่ตกลงกับสำนักงาน ก.พ.
   ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.น.

1,500

1,000

O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

ไดรับคำสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ
(1)  ดานการอภิบาล การศึกษา การฝกและอบรม การปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม
การฝกระเบียบวินัย ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาชน   

(2) ดานการสงเคราะหและบําบัด แกไข หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและ
เยาวชนท่ีถูกควบคุม หรือการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

(3) ดานการสืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

1,200

สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานตาม (1) (2) แล (3) อยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่ง
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานตาม (1) หรือ (2) บางเวลาใหไดรับ พ.ต.น.
ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานไมนอยกวา 120 ชั่วโมงตอเดือน

800 (ข) ปฏิบัติงานไมนอยกวา 80 ชั่วโมงตอเดือน

400 (ค) ปฏิบัติงานไมนอยกวา 40 ชั่วโมงตอเดือน
ไมไดรับ (ง) ปฏิบัติงานนอยกวา 40 ชั่วโมงตอเดือน
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หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

2. ผูปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.พ.

1,500
O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห โดยผูรับไดการสงเคราะหไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได เนื่องจาก เปนคนพิการทางกาย ทางสมองและปญญา 
ทางจิตประสาท  เปนคนชราที่เจ็บปวยหรือหลง หรือเปนคนไรที่พึ่งที่มีปญหา
ดานจิตประสาท  ซึ่งในการปฏิบัติงานตองดูแลใหการสงเคราะห ฟนฟู และพัฒนา
โดยสัมผัสกับผูรับการสงเคราะห ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยตรง
ใหไดรับ  พ.ต.พ. ตามหลักเกณฑ  ดังนี้
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(ก) ผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน ตอจํานวนผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได 8 คน และใหเพ่ิมจํานวนผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.พ. ดังกลาวได 1 คน
ตอจํานวนผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดที่เพิ่มขึ้นทุก 8 คน
การคิดอัตราสวนผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.พ.  ดังกลาว  ใหคิดจากจํานวนผูปฏิบัติงาน
ในสถานสงเคราะหนั้นทั้งผูที่เปนขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการดวย

(ข) ผูปฏิบัติงานตองมีเวลาปฏิบัติงานสัปดาหละ ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง 

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

3. ผูปฏิบัติงานที่เรือนจําตามกฎหมายราชทัณฑในกรมราชทัณฑ
    ตามกลุมตําแหนงที่ตกลงกับ สํานักงาน  ก.พ. 
    ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ร.

2,000

1,200
O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ เกี่ยวของใกลชิดผูตองขัง หรือผูตองกักขัง
หรือผูถูกกักกัน ไดแก งานดานการควบคุมท้ังภายในเรือนจําและภายนอกเรือนจํา
งานดานสูทกรรม งานดานการใหการศึกษา และฝกวิชาชีพแกบุคคลดังกลาว
ที่เรือนจํา ใหไดรับ พ.ต.ร. ดังนี้

(1) ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา นอกจาก เรือนจํา ตาม (2) 

(2) ผูปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปด เรือนจําชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน

1,200

800

(1) ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา นอกจาก เรือนจํา ตาม (2) 

(2) ผูปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปด เรือนจําชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน

สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานขางตนอยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่งมอบหมายจาก
ผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานขางตนบางเวลาซึ่งตองไมนอยกวา 75 ชั่วโมงตอเดือน 
ใหไดรับ พ.ต.ร. ดังนี้

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)



หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

4. ครูการศึกษาพิเศษในทุกสวนราชการ 
    ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ค.ศ.

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนครูการศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก
สอนคนรางกายพิการทางแขนขา และลําตัว และสอนคนปญญาออน ที่ปฏิบัติ
งานสอนในสถานศึกษาหรือหนวยงานของทางราชการ หรือในความควบคุม
ของทางราชการซึ่ง 

1. เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนผูไดรับการศึกษาหรือไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การศึกษาของคนพิการโดยไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางการศึกษา
พิเศษของคนพิการจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศ หรือเปนครูการศึกษา
พิเศษที่ไดรับการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝกอบรม
ครูสอนคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเปนครูการศึกษาพิเศษท่ีไดรับ
การฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝกอบรมครูสอน
คนปญญาออนของกระทรวงสาธารณสุข 

2. ปฏิบัติงานการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 18 ช่ัวโมง ถามีเศษต้ังแตคร่ึงช่ัวโมง
ขึ้นไปใหนับเปน 1 ชั่วโมง

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)
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O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานต้ังแต 4 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานต้ังแต 2 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

5. ผูปฏิบัติงานดานขาวในสำนักขาวกรองแหงชาติ
    ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.ข.

3,000 O1 - O2 -O3
K1 - K2 - K3

M1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน การรวบรวมขาว วิเคราะหขาว หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการขาวในการติดตามสถานการณทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศตลอด 24 ช่ัวโมง หรือเฝาระวังเหตุการณ หรือส่ิงบอกเหตุท่ีจะ
เกิดการกอการรายหรือบอนทําลายความมั่นคง เพื่อแจงเตือนและรายงานรัฐบาล
และผูใชขาวระดับสูงทราบอยางตอเนื่อง

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

2,000 O1

2,500 O1* - O2 - O3
K - M - S
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หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

6. เจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ค.จ.

5,000

ไดรับคําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศและ
ปฏิบัติงานดานการควบคุมจราจร ทางอากาศและส่ือสารการบินตามท่ี ก.พ.
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ซึ่งเปนผูมีประสบการณการทํางาน ดาน
การควบคุมจราจรทางอากาศมาแลวไมนอยกวา 5 ป

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

7. ผูปฏิบัติการใตน้ําในกรมศิลปากร
    7.1 ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ป.น. 1

7,000
O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การทํา
แผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดี ใตนํ้า และตองผาน
การฝกอบรมหลักสูตรการดําน้ํา (Scuba Diving)  ที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน
หรือองคกรที่มีวัตถุประสงคในการฝกอบรมการดําน้ํา

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานต้ังแต 4 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 3 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานต้ังแต 2 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

4,000 O1

O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1



หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

7.2 ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ป.น. 2

ไดรับคำสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การ
ทําแผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดีใตน้ํา และมีความรู
ความสามารถในการใชวัตถุระเบิดใตนํ้า และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานกับวัตถุระเบิด หรือมีความรูความสามารถในการดํานํ้าลึกดวย
แกสผสมเกินกวาสองชนิดข้ึนไป โดยผานหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตร
การดํานํ้าลึกดวยการหายใจแกสผสม (Mixed Gas Diving) ท่ีไดรับการรับรองจาก
สถาบันหรือองคกรที่มีวัตถุประสงคในการฝกอบรมการดําน้ําลึกดวยแกสผสม

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

ระยะเวลาในการไดรับ
พ.ป.น. 1 และ พ.น.ป. 2

จำนวนชั่วโมง
ที่ปฏิบัติหนาที่ (T)

ทุกเดือน

10 เดือน

8 เดือน

6 เดือน

4 เดือน

2 เดือน

ไมไดรับ

T >50

40 < T < 50

30 < T < 40

20 < T < 30

10 < T < 20

T < 10

T = 0
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O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานต้ังแต 4 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ

และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานต้ังแต 3 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ

คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม

กับหนาท่ีความรับผิดชอบ หรือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกับการไดรับเงินเพิ่ม พ.ป.น. ดังนี้

10,000
O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

(1) ปแรกที่ไดรับการแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับ พ.ป.น 1 หรือ พ.ป.น. 2 แลวแตกรณีทุกเดือน ตั้งแตวัน

รายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่เปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป

(2) ในปตอ ๆ ไปใหไดรับ พ.ป.น. 1 หรือ พ.ป.น. 2 แลวแตกรณี ตามระยะเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ใตน้ําในปที่แลว

มาเปนเกณฑคํานวณ  ดังนี้

การคํานวณเวลาปฏิบัติหนาที่ ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน 1 ชั่วโมง
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8. ผูปฏิบัติการทางอากาศ
    8.1 นักบินหรือนักบินผูตรวจการบินบนอากาศยานเปนประจำ
    ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 1

(3) ผูปฏิบัติการใตน้ําผูใดจะไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติการใตน้ํา พ.ป.น. 1 หรือ พ.ป.น. 2

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป

(4) ผูปฏิบัติการใตนํ้าผูใดเจ็บปวยหรือประสบอันตรายเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ีจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดในปท่ีแลว

มาตั้งแต 330 วันขึ้นไป ใหไดรับ พ.ป.น. 1 หรือ พ.ป.น. 2 แลวแตกรณี ทุกเดือนของปถัดไป

(5) ผูปฏิบัติการใตน้ําผูใดเจ็บปวยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่จนแพทยเวชศาสตรใตน้ํา มีความเห็นวา

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  หากผูนั้นมีเวลาปฏิบัติหนาที่ในปที่แลวมา ตั้งแต 50 ชั่วโมงขึ้นไป ใหไดรับพ.ป.น. 1 หรือ

พ.ป.น. 2 แลวแตกรณี ทุกเดือนของปถัดไป เปนเวลา 2 ปติดตอกัน

(6) ผูปฏิบัติการใตน้ํา  ตองเขารับการตรวจสมรรถภาพรางกายจากแพทยเวชศาสตรใตน้ํา อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง

และแพทยลงความเห็นวาเปนผูเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใตน้ําได

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
จำนวน

ชั่วโมงบิน
(T)

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ
1. นักบิน  ซึ่งเปนผูสําเร็จวิชาการบินตามหลักสูตรโรงเรียนการบิน
ของกองทัพอากาศ หรือกองทัพบก หรือสถาบันการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
วาเปนผูมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนนักบินทํา
การบินประจําเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรได

2. นักบินผูตรวจการบิน ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย

ไมต่ํากวานักบินพาณิชยตรีมีศักยการบิน ดวยเครื่องบินแบบ

หลายเคร่ืองยนตและการบินดวยเคร่ืองวัดประกอบการบิน และ

ตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนผูมีความรู

เก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการบินท่ีจะเปนนักบินผูตรวจ

การบิน

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

26,000 K - M - S T < 700

T > 70028,200

K2 - K3
K4 - K5

M
S
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     8.3 ชางอากาศเรือ ชางเครื่องบิน บนอากาศยานเปนประจำ
                ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 3

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

ไดรับคำสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะชางอากาศ หรือชางเครื่องบิน ซึ่ง
เปนผูสําเร็จหลักสูตรวิชาชางเครื่องบิน หรือหลักสูตรชางอากาศยาน จาก
กองทัพอากาศ หรือสถาบันการบินพลเรือนแหงประเทศไทยหรือสถาบันอ่ืน
ในตางประเทศ และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนผูมีความรู
ความสามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนชางอากาศ หรือชางเครื่องบินประจําเครื่องบิน
หรือเฮลิคอปเตอรได

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

4,500 O1

5,500
O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

    8.2 ผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionnics)
         บนเครื่องบินทดสอบเปนประจำ
         ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 2

ไดรับคำส่ังใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ

ซ่ึงเปนผูไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับการบินทดสอบ การวิเคราะห และประเมินผล

การบินทดสอบจากกรมการขนสงทางอากาศหรือหนวยงานอ่ืน ท่ีกรมการขนสง

ทางอากาศรับรองหรือสถาบันอื่นในตางประเทศ และตองผานการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

7,000
O1* - O2 -O3
K1 - K2 - K3

M1

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือ

คุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือ

คุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได
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ท้ังน้ี ไดกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการไดรับ พ.น.อ. ดังน้ี

หลักเกณฑประเภทเงินเพิ่ม

(1) ปแรกที่ไดรับแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับ พ.น.อ. 1 หรือ พ.น.อ. 2 ทุกเดือนตั้งแต

วันรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่เปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป

(2) ในปตอๆ ไป ใหไดรับ พ.น.อ. 1 หรือ พ.น.อ. 2 แลวแตกรณีตามระยะเวลาที่ไดทําการบิน

ในปที่แลวมาเปนเกณฑคํานวณ  ดังนี้

(ก) ถามีเวลาบินตั้งแต 48 ชั่วโมงขึ้นไป ใหไดรับ พ.น.อ. 1 หรือ พ.น.อ. 2 แลวแตกรณี

ทุกเดือนตลอดป

(ข) ถามีเวลาบินตั้งแต 24 ชั่วโมงขึ้นไป แตไมถึง 48 ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. 1 หรือ

พ.น.อ.2 9 เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป

(ค) ถามีเวลาบินไมถึง 24 ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. 1 หรือ พ.น.อ. 2 7 เดือน นับตั้งแต

เดือนแรกของป

(ง) ถาไมมีเวลาบิน ไมไดรับ พ.น.อ. 1 หรือ พ.น.อ. 2

การคํานวณเวลาบินนั้น ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน 1 ชั่วโมง

พ.น.อ. 1

หรือ

พ.น.อ. 2

(1) ปแรกท่ีไดรับแตงต้ังเขาปฏิบัติหนาท่ี ใหไดรับ พ.น.อ. 3 ทุกเดือนต้ังแตวันรายงานตัว

เขาปฏิบัติหนาท่ีเปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป

(2) ในปตอๆ ไป ใหไดรับ พ.น.อ. 3 ตามระยะเวลาท่ีไดทําการบินในปท่ีแลวมาเปนเกณฑ

คํานวณ ดังน้ี

(ก) ถามีเวลาบินต้ังแต 25 ช่ัวโมงข้ึนไป ใหไดรับ พ.น.อ. 3 ทุกเดือนตลอดป

(ข) ถามีเวลาบินต้ังแต 12 ช่ัวโมงข้ึนไป แตไมถึง 24 ช่ัวโมง ใหไดรับ พ.น.อ. 3 9 เดือน

นับต้ังแตเดือนแรกของป

(ค) ถามีเวลาบินไมถึง 12 ช่ัวโมง ใหไดรับ พ.น.อ. 3 7 เดือน นับต้ังแตเดือนแรกของป

(ง) ถาไมมีเวลาบิน ไมไดรับ พ.น.อ. 3

การคํานวณเวลาบินน้ัน ถามีเศษต้ังแตคร่ึงช่ัวโมงข้ึนไปใหนับเปน 1 ช่ัวโมง 

พ.น.อ. 3

ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งใหผูปฏิบัติงานทางอากาศผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑ

ที่จะไดรับ พ.น.อ. 1 พ.น.อ. 2 หรือ พ.น.อ. 3 ตามขอกําหนดนี้เมื่อใด ใหงดจาย พ.น.อ. 1 พ.น.อ. 2 หรือ พ.น.อ. 3

แลวแตกรณี สําหรับผูนั้นตั้งแตวันที่ไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป 

นักบิน นักบินผูตรวจการบิน ผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ ชางอากาศ หรือชางเคร่ืองบิน ตองรับการตรวจ

สมรรถภาพของรางกายและทดสอบความรูความสามารถเพ่ือความเหมาะสมของตําแหนงหนาท่ีน้ันๆจากคณะกรรมการ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานต้ังแต 4 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได

K2* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการต้ังแต 2 ปข้ึนไป

9. ผูปฏิบัติงานดานการฟนฟูสรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบบังคับรักษา
    ในศูนยฟนฟูสรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
    ตามกลุมตำแหนงที่ตกลงกับสำนักงาน ก.พ.
    ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ป.

ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ เก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

แบบบังคับรักษา ไดแก งานดานการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด

ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งประกอบดวย การจัดการฝกอาชีพ

และการใหการศึกษาใหกับผูรับการฟนฟู และดานติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติดและจัดทํารายงานผลการตรวจพิสูจนและผลการฟนฟูสมรรถภาพ

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

1,000

O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

600
สําหรับผูซ่ึงมิไดปฏิบัติงานขางตนอยูเปนปกติ แตไดรับคําส่ังมอบหมายจาก

ผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานขางตนบางเวลา ซึ่งตองไมนอยกวา 75 ชั่วโมงตอเดือน 

10. ผูปฏิบัติงานปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด ในสํานักงานคณะกรรมการ
     ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
     ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ป.ส.

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด โดยการ

สืบสวนหาขาว การวิเคราะหขาวการเฝาตรวจและติดตามพฤติการณ การลอซ้ือ

การตรวจคนจับกุม การดําเนินคดียาเสพติดโดยใชมาตรการสมคบการยึด อายัด

ทรัพยสิน การบริหารจัดการทรัพยสิน การเรงรัดติดตามและประสานคดี การตรวจ

พิสูจนยาเสพติด การสํารวจพืชเสพติด การเฝาระวังปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีและ

การจัดระเบียบสังคม โดยการปฏิบัติงานตองใชประสบการณ  ความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

2,500
O1* - O2
K1 - K2

O3
K2* - K3

M1
3,000
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หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุ

สื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ ซึ่งเปนผูไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการแกไข

และปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ จากสถาบันการบิน

พลเรือนแหงประเทศไทย หรือสถาบันอื่นในตางประเทศและตองผานการคัดเลือก

จากคณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่เปนผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและ

เครื่องชวยการเดินอากาศได

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

4,400 O1

5,500
O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3

M1

11. ผูปฏิบัติงานทางอากาศในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ - ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและ
    เครื่องชวยการเดินอากาศ  ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 3

ท้ังน้ี ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุส่ือสารและเคร่ืองชวยการเดินอากาศ ท่ีจะไดรับ พ.น.อ. 3 ตองอยูภายใตหลักเกณฑ

และเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ปแรกที่ไดรับแตงตั้งเขาปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับ พ.น.อ. 3 ทุกเดือนตั้งแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่เปนตนไปจนถึง

เดือนสุดทายของป

(2) ในปตอๆ ไป ใหไดรับ พ.น.อ. 3 ตามระยะเวลาที่ไดทําการบินในปที่แลวมาเปนเกณฑคํานวณ ดังนี้

(ก) ถามีเวลาบินตั้งแต 24 ชั่วโมงขึ้นไป ใหไดรับ พ.น.อ. 3 ทุกเดือนตลอดป

(ข) ถามีเวลาบินตั้งแต 12 ชั่วโมงขึ้นไป แตไมถึง 24 ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. 3 9 เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป

(ค) ถามีเวลาบินไมถึง 12 ชั่วโมง ใหไดรับ พ.น.อ. 3 7 เดือน นับตั้งแตเดือนแรกของป

(ง) ถาไมมีเวลาบิน ไมไดรับ พ.น.อ. 3

การคํานวณเวลาบินน้ัน ถามีเศษต้ังแตคร่ึงช่ัวโมงข้ึนไปใหนับเปน 1 ช่ัวโมง ในกรณีท่ีทางราชการมีคําส่ังใหผูปฏิบัติงาน

ทางอากาศผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ พ.น.อ. 3 ตามขอกําหนดนี้เมื่อใด

ใหงดจาย พ.น.อ. 3 สําหรับผูนั้นตั้งแตไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวย

การเดินอากาศ ตองรับการตรวจสมรรถภาพของรางกายและทดสอบความรูความสามารถเพ่ือความเหมาะสมของตําแหนง

หนาที่นั้นๆ จากคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานต้ังแต 4 ปข้ึนไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได
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12. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขที่เรือนจําตามกฎหมายราชทัณฑ
     ในกรมราชทัณฑ ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.ร.

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการ

ทางการแพทยแกผูตองขังหรือผูตองกักขัง หรือผูถูก

กักกันตลอดเวลา

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ

เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 1818

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

นายแพทย กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

ทันตแพทย กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

เภสัชกร กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

พยาบาล
วิชาชีพ

กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

กลุมท่ี 3

6,000

11,000

6,000

8,500

2,500

4,000

2,000

2,500

3,000

2,000 นักเทคนิคการแพทย

2,000 นักจิตวิทยาคลินิก หรือ
นักจิตวิทยาท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ดานจิตวิทยาคลินิก 

ประเภท/
ระดับตำแหนง

อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

นายแพทย กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

พยาบาล
วิชาชีพ

กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

6,000

11,000

2,000

2,500

2,000 นักจิตวิทยาคลินิก หรือ
นักจิตวิทยาท่ีปฏิบัติหนาท่ี

ดานจิตวิทยาคลินิก 

13. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ในหนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.พ.

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการ

ทางการแพทยแกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

ตลอดเวลา

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ

เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

หลักเกณฑ

18
 รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0205.02.4/ว78 ลงวันที่ 28ตุลาคม 2552 เรื่อง การเบิกจาย

คาตอบแทนกำลังคนดานสาธารณสุขและการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาตอบแทนกำลังคนดานสาธารณสุข
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14. ผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรในสถาบันนิติวิทยาศาสตร
     ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ว.

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

O13,000

3,500

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ

หรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ

ในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไมทราบชื่อ ศพที่ญาติรองขอ และศพที่ตาย

ผิดธรรมชาติ ตรวจรางกายผูเสียหายในกรณีถูกทํารายรางกาย ถูกขมขืน

กระทําชําเรา ตรวจรางกายและวัตถุพยานของผูตองสงสัยในกรณีกระทําความผิด

อาญา รวมถึงกรณีที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของรองขอ หรือท่ีไดรับมอบหมายตรวจพิสูจนหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรครบทุกสาขาในกรณีตางๆ ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ

ในคดีตางๆ ตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษทุกชนิด รวมทั้งการตรวจยาพิษ รวบรวม

ศพ ชิ้นสวนของศพที่ไมทราบชื่อมาทําการพิสูจนบุคคลและสาเหตุการตาย

O1 ต้ังแต 2 ป
ข้ึนไป
K1

4,000 O2

K1* - K2

4,700 O3

5,600 O3 ต้ังแต 2 ป
ข้ึนไป

K2 ต้ังแต 2 ป
ข้ึนไป

K3 - K4 - K5

M

S

ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เปนผูมีประสบการณในงานดานนิติวิทยาศาสตรไมนอยกวา 1 ป

2. ไดรับการฝกอบรมตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตรกําหนด

3. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 สําหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางนอยเดือนละ 8 ครั้ง หรือเดือนละ 64 ชั่วโมง

3.2 สําหรับการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตองมีเวลาปฏิบัติงานอยางนอยเดือนละ 72 ชั่วโมง 

K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต 4 ปขึ้นไป และแตงตั้งจากคุณวุฒิปริญญาตรี

หรือดํารงตําแหนงต้ังแต 2 ปข้ึนไป และแตงต้ังจากคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงและแตงต้ังจากคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
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15. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร
     ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.ว.
     ตำแหนง : นายแพทย

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย

กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ

เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

K1

กลุมท่ี 1

8,500

K1 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป หรือ

ไดรับวุฒิบัตร หรือ

อนุมัติบัตร หรือบรรจุ

คุณวุฒิปริญญาเอก

K2

กลุมท่ี 2

K113,500

14,000

K118,500

19,000

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป14,700

K1 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป หรือ

ไดรับวุฒิบัตร หรือ

อนุมัติบัตร หรือบรรจุ

คุณวุฒิปริญญาเอก

K2

กลุมท่ี 3

K1 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป
K2

9,000

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป9,700

K3 - K4 - K510,600

K3 - K4 - K515,600

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป19,700

K3 - K4 - K520,600
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ตำแหนง : ทันตแพทย

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย

กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ

เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

กลุมท่ี 1

กลุมท่ี 2

กลุมท่ี 3

K18,500

9,000

K111,000

K1 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป หรือ
บรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก

K2

11,500

K113,500

K1 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป หรือ
ไดรับวุฒิบัตร หรือ

อนุมัติบัตร หรือบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก

K2

14,000

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป14,700

K1 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป
K2

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป9,700

K3 - K4 - K510,600

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป12,200

K3 - K4 - K513,100

K3 - K4 - K515,600
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ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพ

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย

กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจักกลุมสำหรับ

เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

K1

K1* - K2

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป

K3 - K4 - K5

กลุมท่ี 1

4,500

5,000

5,700

6,600

K1

K1* - K2

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป

K3 - K4 - K5

กลุมท่ี 2

5,000

5,500

6,200

7,100

K1

K1* - K2

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป

K3 - K4 - K5

กลุมท่ี 3

5,500

6,000

6,700

7,600

ตำแหนง : นักจิตวิทยาคลินิก หรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทยกับผูเสียหาย

หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง

อางถึงการจัดกลุมสำหรับเงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

K1

K1* - K2

K2 ต้ังแต 2 ปข้ึนไป

K3 - K4 - K5

4,500

5,000

5,700

6,600

K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต 4 ปขึ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดํารง

ตําแหนงตั้งแต 2 ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก

K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต 4 ปขึ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดํารง

ตําแหนงตั้งแต 2 ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก
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หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

O1* - O2 - O3

K1 - K2 - K3

M1

1,000

16. ผูปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
     สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล
     สังกัดกรมคุมประพฤติ
     ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ค.ป.

ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติดานใดดานหน่ึงเก่ียวกับการสืบเสาะและ

พินิจ การควบคุม และสอดสอง การตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด โดยการแสวงหาและรวบรวมขอเท็จจริง การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด

ในชุมชน การตรวจพิสูจน การเสพหรือการติดยาเสพติด และการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด การติดตามผลการแกไขฟนฟู

ผูกระทําความผิดในชุมชน และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้ง

การจัดทํารายงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ ซ่ึง

(1) เปนผูท่ีไดรับการฝกอบรมตามท่ีกรมคุมประพฤติกําหนด

(2) ผูปฏิบัติงานตองมีเวลาการปฏิบัติ เดือนละไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงานต้ังแต 4 ปข้ึนไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ

อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานต้ังแต 2 ปข้ึนไปและ ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได 
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K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมาย ในตําแหนง

นิติกรไมนอยกวา 1 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาเอก ไมนอยกวา 2 ปสําหรับผูมีวุฒิปริญญาโท หรือไมนอยกวา 4 ป

สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี

K2 หมายถึง ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตำแหนงนิติกรและไดรับ พ.ต.ก. ระดับปฏิบัติการมาแลว

K2* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมาย ในตําแหนง

นิติกรไมนอยกวา 2 ป

K3 หมายถึง ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหนงนิติกรและไดรับ พ.ต.ก. ระดับชำนาญการ

มาแลว

K3* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมาย

ในตําแหนงนิติกรไมนอยกวา 2 ป

M1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ สายงานอํานวยการเฉพาะดาน ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ)

ระดับตน ซึ่งปฏิบัติงานดานกฎหมายในตําแหนงนิติกรไมนอยกวา 2 ป

17. นิติกรทุกสวนราชการ
     ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ก.

หลักเกณฑ
ประเภท/

ระดับตำแหนง
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

K1* - K23,000 ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงนิติกรตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงในสวนราชการหรือหนวยงานตามท่ีกําหนดในประกาศ ก.พ.

ไมนอยกวารอยละ 80  K2* - K34,500

K3* - M1*6,000 ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่น หรือ

ในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ

พ.ต.ก. ตามขอกําหนดนี้ เมื่อใด ใหงดจาย พ.ต.ก. สําหรับผูนั้นตั้งแตวันที่ไป

ปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป

ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงนิติกร ซ่ึงไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ

ผูใดจะรับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนงไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ตองปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการหรือหนวยงานตามท่ีกําหนด

ในประกาศ ก.พ. ไมนอยกวารอยละ 80 ระหวางไดรับ พ.ต.ก.

(2) เปนผูผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี อ.ก.พ. วิสามัญ

เฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด
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ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง 

หลักเกณฑ
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

กลุมที่ 15,000

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงและอยูในหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

2.1 เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมในสาขาตาง ๆ นอกเหนือจากกลุมที่ 3 จากแพทยสภา หรือ

2.2 เปนแพทยท่ีไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย หรือสาธารณสุข

ที่เกี่ยวของ ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ 

2.3 เปนแพทยท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ

และมีผลงานเปนที่ประจักษ เปนจํานวนตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.และ

กระทรวงการคลังกําหนด  หรือ

2.4 เปนแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการสุขภาพระดับอําเภอ

หรือศูนยบริการระดับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑดี

ติดตอกันมากกวา 4 ป โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเปนปที่ 1

กลุมที่ 210,000

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง และเปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู

ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก แพทยสภาในสาขาใดสาขาหนึ่ง

ดังตอไปนี้

3.1 สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป

3.2 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

3.3 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

3.4 สาขานิติเวชศาสตร

3.5 สาขาจิตเวชศาสตร

3.6 สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน

3.7 สาขาประสาทศัลยศาสตร

3.8 สาขาศัลยศาสตรทรวงอก

3.9 สาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงระบาดวิทยา)

กลุมที่ 315,000

18. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข
     ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.
     ตำแหนง : นายแพทย หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย) 
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ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง 

หลักเกณฑ
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

กลุมที่ 15,000

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงและไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทย หรือสาธารณสุข

ท่ีเก่ียวของซ่ึง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนรับรอง

กลุมที่ 27,500

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง และเปนทันตแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู

ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาตางๆ จากทันตแพทยสภา

กลุมที่ 310,000

ตำแหนง : ทันตแพทย หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (ทันตแพทย) 

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง 

หลักเกณฑ
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

กลุมที่ 11,500

ปฏิบัติหนาท่ีหลักของตําแหนงท่ีไดรับแตงต้ังตามท่ี ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง และเปนเภสัชกรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลักอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 

2.1 การเตรียมยาหรือวิเคราะหยาเคมีบําบัด หรือ 

2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําดานยาในกลุมโรคติดตอรายแรง เชน เอดส วัณโรค ฯลฯ

ซึ่งจัดเปนคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจายยาปกติ  หรือ

2.3 งานคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทําคดี

กลุมที่ 23,000

ตำแหนง : เภสัชกร หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม) 
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ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1.1 ใหบริการพยาบาล ในแผนกผูปวยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน

การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ

1.2 อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวม

ใหบริการอยางนอย 8 ช่ัวโมงตอสัปดาหในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาล

ในกลุม 1.1

หลักเกณฑ
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

กลุมที่ 11,000

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1 ใหบริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หองสังเกตอาการ หองคลอด

หองผาตัด แผนกผูปวยใน หรือ

2.2 ใหบริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอยางใดอยาง หนึ่งดังนี้

- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  (IC)

- งานตรวจบําบัดพิเศษโดยพยาบาลท่ีผานการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาท่ี

ปฏิบัติงานในหลักสูตรท่ีสภาการพยาบาลรับรอง ไดแก การพยาบาลในหนวยเคมี

บําบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผานกลองหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย 

การกระตุนพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด

การพยาบาลผูปวยท่ีใชปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม งานปลูกถายอวัยวะ การบําบัด

ทางจิต-ประสาท การบําบัดยาเสพติด การบําบัดดวยไฟฟา การฟนฟูสมรรถภาพ

ผูปวย/ผูพิการ การใหคําปรึกษาพิเศษดานสุขภาพ (Counseling)  

- การตรวจบําบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นตน โดยพยาบาล

ที่ผานการอบรมในหลักสูตรตั้งแต 4 เดือนขึ้นไปที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ

2.3 อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวม

ใหบริการอยางนอย 8 ช่ัวโมงตอสัปดาห ในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาล

ในกลุม ตาม 2.1 หรือ 2.2

กลุมที่ 21,500

ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
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ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

3.1 ใหบริการพยาบาล ดังนี้

- การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มี

ระยะเวลาตั้งแต 1 ป ขึ้นไป

 - การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ไดรับปริญญาโทสาขาการพยาบาล

เวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) 

- การพยาบาลในแผนกผูปวยหนัก หรือผูปวยวิกฤต (ICU หรือ CCU) หรือการพยาบาล

ผูปวยหนักหรือผูปวยวิกฤตนอกแผนกดังกลาว โดยพยาบาลที่ผานการอบรม

หลักสูตรการพยาบาลผูปวยหนัก หรือผูปวยวิกฤต

- การพยาบาลผูปวยติดเช้ือรุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข) 

- การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง โดยผูท่ีไดรับวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพฯ(APN) จากสภาการพยาบาลหรือผูที่ไดรับปริญญาโทขึ้นไป

ทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิบัตรแสดง

ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล  หรือ

3.2 ปฏิบัติงานเปนหัวหนาทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการทาง

การพยาบาล เปนจํานวนตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง

กําหนด หรือ

3.3 อาจารยพยาบาลท่ีสอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวม

ใหบริการอยางนอย 8 ช่ัวโมงตอสัปดาหในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาล

ในกลุม ตาม 3.1 

หลักเกณฑ
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

กลุมที่ 32,000

ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพ (ตอ)

หลักเกณฑ
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

1,000

ตำแหนงอื่นๆ

ปฏิบัติหนาท่ีดานแกไขความผิดปกติของการส่ือความหมาย นักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวบําบัด

ที่ปฏิบัติหนาที่ดานกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิก หรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยา

คลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ซึ่งปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่

ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง

นักเทคนิคการแพทย นักรังสีการแพทย นักกายภาพบําบัด
นักแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือนักวิชาการศึกษาพิเศษ



การไดรับคาตอบแทนประเภทอื่นๆ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่ประจำ
อยูในตางประเทศ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่ประจำ
อยูในตางประเทศ
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          เปนคาตอบแทนท่ีกำหนดข้ึนสำหรับขาราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดำรงตำแหนงท่ีประจำ

อยูในตางประเทศ หรือ ท่ีเรียกส้ันๆ วา พ.ข.ต. เปนเงินท่ีจายเพ่ิมเติมจากเงินเดือนเพ่ือให

ขาราชการท่ีประจำอยูในตางประเทศมีคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาวะคาครองชีพ และเพียงพอ

แกการดำรงชีพอยางสมฐานะการเปนผูแทนของประเทศ โดยการไดรับพ.ข.ต. นั้น เปนไปตาม

ระเบียบก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่ประจำอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2555 และหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่ประจำอยูในตางประเทศ พ.ศ. 2555

          ในปจจุบันไดมีการกำหนดอัตรา พ.ข.ต. เปนรายประเทศจำนวนประมาณ 70 ประเทศ

โดยใชขอมูล Retail Price Index ที่จัดทำขึ้นโดยองคการสหประชาชาติเปนเครื่องมือในการ

เปรียบเทียบคาครองชีพของประเทศตางๆ ในแตละประเทศน้ันก็จะมีการกำหนดอัตรา พ.ข.ต.

สำหรับแตละระดับตำแหนงตามคาดัชนีตำแหนงซึ่งกำหนดจากคางานของแตละตำแหนงนั้นเอง

นอกจากนี้ การกำหนดอัตรา พ.ข.ต. ไดกำหนดเปนสกุลเงินตางๆ จำนวนทั้งสิ้น 12 สกุลเงิน

เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

อำนาจในการซื้อของขาราชการในตางประเทศ

            การไดรับ พ.ข.ต. นั้นขาราชการอาจไดรับ พ.ข.ต. สำหรับตนเองตามอัตราที่ ก.พ.

กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกจากน้ีขาราชการอาจไดรับ พ.ข.ต. สำหรับ

คูสมรสและบุตรในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 5 ของอัตรา พ.ข.ต. ที่ขาราชการผูนั้นไดรับ

ตามลำดับ



คาตอบแทนในลักษณะอื่นๆ
ที่สวนราชการกำหนด

คาตอบแทนในลักษณะอื่นๆ
ที่สวนราชการกำหนด

          ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญน้ัน มีคาตอบแทนอีกหลายลักษณะ

ท่ีสวนราชการสามารถกำหนดข้ึนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยมีการจายคาตอบแทน

ในหลายรูปแบบ เชน เงินรางวัลจากการปฏิบัติหนาที่ที่กำหนด ไดแก ผูสืบสวน ผูจับกุม ผูรวม

ในการจับกุม ผูสั่งการ ผูรวมวางแผนใหจับกุม ผูพิสูจน นักวิทยาศาสตร เปนตน นอกจากนี้

ยังการจายเงินในลักษณะเปนคาใชจายในการดำเนินงานสำหรับผูที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่

อันไดมาซ่ึงคาปรับหรือทรัพยสินตางๆ การจายคาตอบแทนในลักษณะน้ีอาจกำหนดเปนสัดสวน

จากคาปรับหรือมูลคาทรัพยสินท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมาแบงจายใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฎิบัติหนาท่ีน้ันๆ 

โดยมีตัวอยางของคาตอบแทนในลักษณะนี้ เชน  
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หนวยงาน กฎหมายที่เกี่ยวของประเภท
คาตอบแทน

กระทรวงการคลัง
1.กรมสรรพสามิต เงินรางวัล

เงินรางวัล พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แกไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสินบน
และเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทำผิดตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2542

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสินบน
และเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทำผิดตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจายเงินสินบน
และเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทำผิดตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

2. กรมศุลกากร
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หนวยงาน กฎหมายที่เกี่ยวของประเภท
คาตอบแทน

กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม เงินรางวัล - ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการจายเงิน

สินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2549

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน เงินรางวัล - ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑวิธีการ

และเง่ือนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจาย
ในการดําเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2549

- ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจาย
ในการดำเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการทำงานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2548

- ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจาย
ในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการทำงานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552

2. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เงินรางวัล - ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินสินบน
เงินรางวัล และคาใชจายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2547

- ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินสินบน
เงินรางวัล และคาใชจายในการดำเนินงาน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2547

- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2549
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หนวยงาน กฎหมายที่เกี่ยวของประเภท
คาตอบแทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เงินรางวัลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงพลังงาน
เงินรางวัล1. กรมธุรกิจพลังงาน - ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยหลักเกณฑการจาย

เงินสินบนรางวัลและวิธีปฏิบัติ ในการขอรับเงินสินบน
หรือเงินรางวัล พ.ศ. 2553

กระทรวงพาณิชย
เงินรางวัล1. กรมการคาภายใน - ระเบียบกรมการคาภายใน วาดวยหลักเกณฑ แบบ

การแบงเงินรางวัลและวิธีปฏิบัติในการจายเงิน การขอรับ
เงินสินบนรางวัล และคาใชจายในการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2548 

กระทรวงมหาดไทย
เงินรางวัลกรมการปกครอง - ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและวิธี

การจายเงินสินบนรางวัล และเงินคาใชจายในการดำเนิน
งาน พ.ศ. 2548 

เงินรางวัล

- ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและวิธี
การจายเงินสินบนรางวัล และเงินคาใชจายในการดำเนิน
งาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

2. กรมทรัพยสิน
ทางปญญา

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินรางวัล
หรือเงินสินบนคดีผลิตและจำหนายผลิตภัณฑซีดี หรือ
ผลิตภัณฑเทปที่ละเมิดตอลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547

2. กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน

เงินรางวัล - ระเบียบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินสินบนรางวัล
และเงินคาใชจายจากคาปรับทางอาญา พ.ศ. 2547

- ระเบียบกรมธุรกิจพลังงาน วาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินสินบนรางวัลและวิธีปฏิบัติ ในการขอรับเงินสินบน
หรือเงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

- ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัล และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา
พ.ศ. 2550

- ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัล และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



การไดรับคาตอบแทนประเภทอื่นๆ

เงินรางวัลประจำป

เงินรางวัลประจำปเงินรางวัลประจำป

          เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานที่ใหกับองคกรภาครัฐ ซึ่งองคกรสามารถนำเงินรางวัล

ประจำปไปจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานภายในองคกรไดตามที่ผูบริหารองคกรกำหนด

และตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดในแตละป
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เปาหมายของการใหไดรับเงินรางวัลประจำป

1. เพื่อสรางขวัญและกำลังใจใหกับขาราชการ

2. เพื่อใหขาราชการมีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น

3. เพื่อเปนเครื่องมือทางการบริหารในการผลักดันใหแผนงาน โครงการที่กำหนดไว สามารถ

ดำเนินการไดอยางรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน

4. เพื่อใหขาราชการมีการพัฒนาหนวยงาน คุณภาพงาน และการทำงานใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น การสรางผลงานเปนที่ประจักษตอประชาชนและสังคมมากขึ้น

การจัดสรรเงินรางวัลประจำป พิจารณาโดยคำนึงถึง

1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปของสวนราชการและจังหวัด โดยประเมินจากความ

สำเร็จในการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

2. ขนาดของสวนราชการ  โดยใชขอมูลเงินเดือนและคาจางของขาราชการและลูกจางประจำที่มี

ผูครองตำแหนง ณ วันที่ 1 กันยายน จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3. การมีสวนรวมในการทำงานรวมกันระหวางสวนราชการในพื้นที่  โดยจำแนกเปน (1) ราชการ

บริหารสวนกลาง (2) ราชการบริหารสวนกลางท่ีปฏิบัติราชการอยูในสวนภูมิภาค และ

(3) ราชการบริหารสวนภูมิภาค



ภาคผนวก



ตัวยอประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง

4 ประเภททั่วไป

ระดับทักษะพิเศษ

ระดับอาวุโส

ระดับชำนาญงาน

ระดับปฏิบัติงาน

3 ประเภทวิชาการ

ระดับทรงคุณวุฒิ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับชำนาญการพิเศษ K3

ระดับชำนาญการ

ระดับปฏิบัติการ

2 ประเภทอำนวยการ

ระดับสูง

ระดับตน

1 ประเภทบริหาร

ระดับสูง

ระดับตน

O4

O

O3

O2

O1

K5

K

K4

K2

K1

M2

M

M1

S2

S

S1

ลำดับ สายงาน ตัวยอ
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออก  กฎ  ก.พ.  ไว
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด 

ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือนตามตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับนั้นในขั้นต่ําของระดับเงินเดือน
สําหรับตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับ  ที่ไดรับแตงตั้ง  เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่ง  ก.พ. รับรองวาปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  และ  ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไวแลว  ใหผูนั้นไดรับเงินเดือน
ตามตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด 

(๒) ผูนั้นมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง  และ ก.พ. กําหนด
เงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตรานั้นไวแลว  ใหไดรับเงินเดือน 
ตามตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และอัตราตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ. กําหนด 

(๓) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองวา
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ 
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท  สายงาน  ระดับ  และ 



หนา   ๑๐ 
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อัตรานั้นไวแลว  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงประเภท  สายงาน 
ระดับ  และอัตราที่ ก.พ. กําหนดตาม  (๑)  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 (ก) ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเทาเพิ่มขึ้น  หรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช .)  หรือเทียบเทาจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งโดยใชวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ข) ผูไดรับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 

 (ค) ผูไดรับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาโทมาแลวไมนอยกวาสองป 

 (ง) ผูไดรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นและเปนคุณวุฒิที่  ก.พ. กําหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ  ปรับใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไมกอนวันท่ีไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 

(๔) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท  ระดับ  สายงานที่ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ  
เงื่อนไข  และอัตราเงินเดือนที่จะไดรับหลังผานการทดลองปฏิบัติราชการไวแลว  ใหไดรับเงินเดือน 
ตามหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และอัตราที่ ก.พ. กําหนด 

(๕) ภายใตบังคับขอ  ๕  ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทเดิมหรือตางประเภท   
ในระดั บ ใด   ให ได รั บ เ งิ น เ ดื อนในอั ตร าที่ ไ ด รั บอยู เ ดิ ม   เ ว นแต ผู นั้ น ได รั บแต ง ตั้ ง ให 
ดํารงตําแหนงในระดับใดแตเงินเดือนเดิมตํ่ากวาขั้นต่ําของระดับนั้นใหไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของ
ระดับที่ไดรับแตงตั้ง 

(๖) ผู ไดรับบรรจุและแตง ต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงประเภทวิชาการระดับชํ านาญการ   
ชํานาญการพิเศษ   เชี่ยวชาญ   หรือทรงคุณวุฒิ   หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ. กําหนดตามมาตรา  ๕๖  ใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา 
คากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ไดรับแตงต้ังในอัตราที่  ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
จะพิจารณากําหนด 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหนง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับอื่นที่ ก.พ. กําหนด  
ใหไดรับเงินเดือนดังนี้ 
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(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  ๓๖,๐๒๐  บาท  
เวนแต  ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง  
กรณีที่ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา  ๓๖,๐๒๐  บาท  อยูแลวใหไดรับเงินเดือนตามที่ไดรับอยู 

(๒) ผูดํ ารงตํ าแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุ ฒิ   ใหไดรับ เงิน เดือนไม เกิน   
๖๔,๓๔๐  บาท  เวนแต  ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีท่ีผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา  ๖๔,๓๔๐  บาท  อยูแลวใหไดรับ
เงินเดือนตามที่ไดรับอยู 

(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภท  สายงาน  และระดับอื่นที่  ก.พ. กําหนด  ใหไดรับเงินเดือน 
ในอัตราที่  ก.พ.  กําหนด 

ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา   ๖๓   
มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  หรือมาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ใหไดรับเงินเดือนตามที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ 

ขอ ๕ ในกรณีที่อัตราเงินเดือนขั้นต่ํ าชั่วคราวยังมีผลใชบังคับ   ผูไดรับแตงตั้ งให 
ดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ถาเงินเดือนที่ไดรับต่ํากวาขั้นตํ่าของระดับที่ไดรับ
แตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิมและไมตํ่ากวาขั้นต่ําชั่วคราว  

ขอ ๖ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ   ก .พ .   ฉบับนี้   คือ   โดยที่พระราชบัญญัติระ เบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๔๕  กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไว  ๔  ประเภท  
ไดแก  ตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ตําแหนงประเภทวิชาการ  และตําแหนงประเภททั่วไป  
และมาตรา  ๔๖  กําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองกับประเภทตําแหนงทั้ง  ๔  ประเภทไว  ประกอบกับ
มาตรา  ๕๐  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่กําหนดไว
ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงทายพระราชบัญญัติดังกลาว  โดยผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด   
ระดับใด  จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
ดังนั้น   เพื่อใหการรับเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ   สอดคลองกับการกําหนดตําแหนง 
ตามมาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๔๖  และเพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญ 
ไดรับเงินเดือน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

กฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
ก.พ.  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่ง  กฎ  ก.พ.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ได้รับเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับอ่ืนที่  ก.พ.  กําหนด  ให้ได้รับ
เงินเดือนดังนี้ 

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน  ๓๗,๘๓๐  บาท   
หรือที่  ก.พ.  กําหนด  เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีที่ผู้ใดไดร้ับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา  ๓๗,๘๓๐  บาท  ให้ได้รับเงินเดือนตามที่
ได้รับอยู่ 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน  ๖๗,๕๖๐  บาท  
หรือที่  ก.พ.  กําหนด  เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา  ๖๗,๕๖๐  บาท  ให้ได้รับเงินเดือนตามที่
ได้รับอยู่ 



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับอ่ืนที่  ก.พ.  กําหนด  ให้ได้รับเงินเดือน 
ในอัตราที่  ก.พ.  กําหนด” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  วรรคหนึ่ง  กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง 
ในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติ  
และวรรคสอง  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ดังน้ัน  เมื่อมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงข้าราชการพลเรือนสามัญของตําแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  
ตามความจําเป็น  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.น้ี  เพื่อให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือน 



หนา   ๙ 
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ (๕)  และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 

ของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ก.พ.   

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 

“ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ 

“คร่ึงปแรก”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 

“คร่ึงปหลัง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน 

“คร่ึงปที่แลวมา”  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือคร่ึงปหลัง  ที่ผานมาแลวแตกรณี 

“คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน

สามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนด  หารดวยสอง 

เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

“ฐานในการคํานวณ”  หมายความวา  ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท  แตละสายงาน  และแตละระดับ  โดยแบงออกเปน 

(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนตํ่าสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดกับ
คากลาง  หารดวยสอง 

ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว  มีผลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา  มีคาตํ่ากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ตํ่ากวาซ่ึงอยู
ถัดลงไป  ก.พ.  อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงข้ึนได  
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา   

“ชวงเงินเดือน”  หมายความวา  ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนข้ันตํ่าถึงคากลาง  หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนข้ันสูง  แลวแตกรณี  และชวงเงินเดือนที่  ก.พ.  ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย 

ขอ ๓ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๗  เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือน 

ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไดดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๗๖  มาประกอบการพิจารณา  โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญทุกคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละที่ เทากัน   
จะกระทํามิได 

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ  และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ



หนา   ๑๑ 
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ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือน 

การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท 
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองคร้ัง  ดังนี้ 
(๑) คร้ังที่หนึ่ง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน  
(๒) คร้ังที่สอง  เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อน

ในวันที่  ๑  ตุลาคมของปถัดไป 
ขอ ๖ ให  ก.พ.  กําหนดคากลาง  ฐานในการคํานวณ  และชวงเงินเดือนตามกฎ  ก.พ.  นี้  

แลวใหสํานักงาน  ก.พ.  แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา   
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละคร้ัง  ใหผูบังคับบัญชา

ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล   
การแจงผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย  อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน  

ฐานในการคํานวณ  จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน  และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย 

ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละคร้ังตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในคร่ึงปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ 

(๒) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําให
เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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(๕) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน  
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 

(๖) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๗) ในคร่ึงปที่แลวมา  สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 

(๘) ในคร่ึงปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนคร้ังที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 

(๙) ในคร่ึงปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน  แตไมรวมถึง
วันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ   

การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว  ใหนับเฉพาะวันทําการ 
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ใหนําขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  

การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ  และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย  
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไปชวยราชการ

ในตางกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด  หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ  ใหนําผลการประเมินผลการปฏบิัติราชการและ
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ปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย   

ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
หรือถูกส่ังใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  
ก.พ.  กําหนด   

ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา  มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ
ภาคทัณฑ  และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกส่ังไม
เลื่อนเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ   
จะส่ังไมเลื่อนเงินเดือนซํ้าอีกคร้ังหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้   
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ขอ ๑๕ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่  ๓๐  กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ ๑๖ ในคร่ึงปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน  
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่  ๑  เมษายนหรือ  ๑  ตุลาคม  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย 

ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่  ก.พ.  กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว  หากผูนั้นไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น 
ตํ่ากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่  ก.พ.  กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหมนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
ส่ังเลื่อนเงินเดือนส่ังเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได  โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคร้ังหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว  โดยใหเลื่อนเงินเดือนต้ังแตวันที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงนั้น 

ขอ ๑๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือนตาม
ขอ  ๘  เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาทํางานสาย  แตผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พรอมดวยเหตุผล
เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  กระทรวง  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา  
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ  อ.ก.พ.  กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย  ถา  อ.ก.พ.  
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ  ก.พ.  เพื่อพิจารณา  ถา  ก.พ.  เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได 

ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน  แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ  ก.พ.นี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําส่ังเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด  ระดับใด  
ยังมีผลใชบังคับอยู  คําวา  “เงินเดือนข้ันตํ่า”  ตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหหมายความถึงเงินเดือนข้ันตํ่าชั่วคราว 

ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  สําหรับคร่ึงปหลังของปงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ 
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ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของ
ประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดรับเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน  
๓๖,๐๒๐  บาท 

(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือน
ไมเกิน  ๖๔,๓๔๐  บาท 

ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายโดยใชฐานในการคํานวณและชวงเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้ันสูงของประเภทตําแหนง  และระดับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญผูประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบ
วินัยและปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
ตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  สมควรกําหนดใหการเล่ือนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญเปนไป
ตามหลักการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการ  และการประพฤติตน  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 
 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎ  ก.พ. 
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสามและวรรคสี่  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้   

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในประเภท   สายงาน   

และระดับตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้  และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาวใหมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนง 

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงผูใด  หากไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติหนาที่อื่นและมิไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู   ไมมีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ไมไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยู  เวนแตในกรณีที่ 

ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปและไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มีลักษณะ 

เปนงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม  ใหไดรับ

เงินประจําตําแหนงในอัตราเดิมของตําแหนงตอไป 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง   

และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นไมเต็มเดือนในเดือนใด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับ

เดือนนั้นตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว 

(๔) ข า ร าชการพล เ รื อนสามัญซึ่ ง ได รั บแต งตั้ ง ให ดํ า ร งตํ า แหน งที่ มี สิ ทธิ ได รั บ 

เงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นเกินหนึ่งตําแหนง  ใหไดรับเงินประจําตําแหนง

สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 

(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดปฏิบัติหนาที่หลัก

ในตําแหนงที่ตนไปปฏิบัติหนาที่  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิมของตนตอไป 

 ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  

ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือรักษาการในตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ 

เงินประจําตําแหนงตางประเภทกัน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราของตําแหนงเดิมตอไปนับแต 

วันที่เขาปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่  หรือรักษาราชการแทน  หรือ

รักษาการในตําแหนง  แลวแตกรณี  แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือน 

(๖) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  และไดรับคําสั่ง 

ใหไปปฏิบั ติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศตามระเบียบ   ก .พ .   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

ของตําแหนงเดิมตอไป 

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานตามบัญชี

กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ  ก.พ.  นี้  ในตําแหนงประเภทใด  ระดับใด   

ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในอัตรา  

ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๐,๐๐๐  บาท 

(๒) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๑๔,๕๐๐  บาท 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการตาม  (๓)  (ข)  (ค)  

(ง)  และ  (จ) 

 (ข) ผูวาราชการจังหวัด 

 (ค) เอกอัครราชทูตที่ เปนหัวหนาสถานเอกอัครราชทูต  หัวหนาคณะผูแทนถาวร 

แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ  หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก  

และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

 (ง) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  รองปลัดกระทรวง  และ 

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (จ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูใน 

บังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี   ไดแก   รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ ายบริหาร   

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   รองผูอํ านวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ   รองผูอํ านวยการ 

สํานักงบประมาณ  รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   

รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  

หรือทบวง  และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  ไดแก  รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรง 

ตอรัฐมนตรี   ไดแก   รองเลขาธิการสภาการศึกษา   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (ซ) หัวหนาสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ 

ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี  ไดแก  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา   เลขาธิการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ  และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

 (ฌ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ญ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา

เดียวกันนี้ 

(๓) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ดังตอไปนี้  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  

๒๑,๐๐๐  บาท   

 (ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง  ไดแก  ปลัดกระทรวง  และปลัด 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

 (ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี  และอยูในบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  ไดแก  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 (ค) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง   

หรือทบวง   และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี   ไดแก   เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 (ง) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ  และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี  

ไดแก  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 (จ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่  ก.พ.  กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนง

ในอัตราเดียวกันนี้ 

(๔) ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๕,๖๐๐  บาท 

(๕) ตํ าแหนงประเภทอํ านวยการระดับสูง   ใหไดรับ เงินประจํ าตํ าแหนงในอัตรา   

๑๐,๐๐๐  บาท 

(๖) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๓,๕๐๐  บาท 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๕,๖๐๐  บาท 

(๘) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

(๙) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  
๑๓,๐๐๐  บาท 

(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ที่มีประสบการณ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา  ๑๕,๖๐๐  บาท   

(๑๑) ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา   
๙,๙๐๐  บาท 

ขอ ๔ การกําหนดประเภทตําแหนง   สายงาน   ระดับ   และจํานวนตําแหนงที่ไดรับ 
เงินประจําตําแหนงเพิ่มขึ้นจากที่มีอยูแลวในวันกอนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใชบังคับ  ตองไดรับความเห็นชอบจาก  
ก.พ.  กอน 

ขอ ๕ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเสนอ  ก.พ.  พิจารณาอนุมัติ 
เปนราย  ๆ  ไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 



 

บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง 
ทายกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับตน  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 

 
ตําแหนงประเภทบริหาร  ระดับสูง  ไดแก 

๑. สายงานบริหาร 
๒. สายงานบริหารการทูต 
๓. สายงานบริหารงานปกครอง 
๔. สายงานตรวจราชการกระทรวง 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับตน  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 

 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  ไดแก 
๑. สายงานอํานวยการ 
๒. สายงานอํานวยการเฉพาะดาน 
๓. สายงานตรวจราชการกรม 

 
ตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ    ไดแก 

๑. สายงานปฏิบัติงานชางศิลปกรรม 
๒. สายงานนาฏศิลป 
๓. สายงานดุริยางคศิลป 
๔. สายงานคีตศิลป 



๒ 

 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ไดแก 
๑. สายงานกายภาพบําบัด 
๒. สายงานทันตแพทย 
๓. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๔. สายงานแพทย 
๕. สายงานนายสัตวแพทย 
๖. สายงานเทคนิคการแพทย 
๗. สายงานเภสัชกรรม 
๘. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๙. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๑. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๒. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๓. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๔. สายงานฟสิกสรังสี 
๑๕. สายงานรังสีการแพทย 
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๘. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี 
๒๑. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๒๒. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๒๖. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 



๓ 
 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ไดแก 
๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิเคราะหผังเมือง 
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน 
๖. สายงานกีฏวิทยา 
๗. สายงานเจาหนาที่คดีพิเศษ 
๘. สายงานคุมประพฤติ 
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปที่ดิน 
๑๐. สายงานจิตวิทยา 
๑๑. สายงานนักเดินเรือ 
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี 
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน 
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถาย 
๑๖. สายงานนิติการ 
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร 
๑๙. สายงานโบราณคดี 
๒๐. สายงานภัณฑารักษ 
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา 
๒๒. สายงานพัฒนาการทองเที่ยว 
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ 
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม 
๒๕. สายงานภูมิสถาปตยกรรม 
๒๖. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๒๗. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 



๔ 
 

๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพยสิน 
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม 
๓๐. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ 
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน 
๓๓. สายงานเจาหนาที่จัดผลประโยชน 
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ 
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร 
๓๖. สายงานวิชาการขนสง 
๓๗. สายงานวิชาการคลัง 
๓๘. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี 
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี 
๔๑. สายงานตรวจสอบภาษี 
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณี 
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา 
๔๔. สายงานวิชาการที่ดิน 
๔๕. สายงานธรณีวิทยา 
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ 
๔๘. สายงานวิชาการประมง 
๔๙. สายงานวิชาการปาไม 
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภัณฑอาหาร 
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน 
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย 
๕๓. สายงานวิชาการภาษี 
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม 



๕ 
 

๕๖. สายงานวิชาการแรงงาน 
๕๗. สายงานวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน 
๕๘. สายงานวิชาการโรคพืช 
๕๙. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๖๐. สายงานวิชาการวัฒนธรรม 
๖๑. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๖๒. สายงานวิชาการศาสนา 
๖๓. สายงานวิชาการศึกษา 
๖๔. สายงานวิทยาจารย 
๖๕. สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ 
๖๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๖๗. สายงานวิชาการสงเสริมการเกษตร 
๖๘. สายงานวิชาการสถิติ 
๖๙. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๗๐. สายงานวิชาการสรรพากร 
๗๑. สายงานวิชาการสหกรณ 
๗๒. สายงานวิชาการสัตวบาล 
๗๓. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๗๔. สายงานโภชนาการ 
๗๕. สายงานวิชาการสิ่งแวดลอม 
๗๖. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๗๗. สายงานวิชาการอุทกวิทยา 
๗๘. สายงานวิทยาศาสตร 
๗๙. สายงานวิทยาศาสตรนิวเคลียร 
๘๐. สายงานวิเทศสหการ 
๘๑. สายงานวิศวกรรม 
๘๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๘๓. สายงานสถิติ 



๖ 
 

๘๔. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
๘๕. สายงานสังคมสงเคราะห 
๘๖. สายงานสัตววิทยา 
๘๗. สายงานสํารวจดิน 
๘๘. สายงานอักษรศาสตร 
๘๙. สายงานภาษาโบราณ 
๙๐. สายงานวรรณศิลป 
๙๑. สายงานอาลักษณ 
๙๒. สายงานอุตุนิยมวิทยา 
๙๓. สายงานวิชาการชางศิลป 
๙๔. สายงานจิตรกรรม 
๙๕. สายงานมัณฑนศิลป 
๙๖. สายงานประติมากรรม 
๙๗. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙๘. สายงานกายภาพบาํบัด 
๙๙. สายงานทันตแพทย 
๑๐๐. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
๑๐๑. สายงานแพทย 
๑๐๒. สายงานนายสัตวแพทย 
๑๐๓. สายงานเทคนิคการแพทย 
๑๐๔. สายงานเภสัชกรรม 
๑๐๕. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
๑๐๖. สายงานวิศวกรรมไฟฟา 
๑๐๗. สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
๑๐๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๑๐๙. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร 
๑๑๐. สายงานสถาปตยกรรม 
๑๑๑. สายงานฟสิกสรังสี 



๗ 
 

๑๑๒. สายงานรังสีการแพทย 
๑๑๓. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๑๑๔. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร 
๑๑๕. สายงานวิศวกรรมปโตรเลียม 
๑๑๖. สายงานวิศวกรรมโลหการ 
๑๑๗. สายงานชีววิทยารังสี 
๑๑๘. สายงานนิวเคลียรเคมี 
๑๑๙. สายงานนิวเคลียรฟสิกส 
๑๒๐. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๑๒๑. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 
๑๒๒. สายงานกิจกรรมบําบัด 
๑๒๓. สายงานเวชศาสตรการสื่อความหมาย 

 
ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ   ไดแก 

๑. สายงานการขาว 
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล 
๓. สายงานการผังเมือง 
๔. สายงานวิชาการศุลกากร 
๕. สายงานนิติการ 
๖. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา 
๗. สายงานโบราณคดี 
๘. สายงานนักพัฒนาระบบราชการ 
๙. สายงานวิเคราะหงบประมาณ 
๑๐. สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๑. สายงานวิชาการสงเสริมการลงทุน 
๑๒. สายงานวิชาการเกษตร 
๑๓. สายงานวิชาการขนสง 
๑๔. สายงานวิชาการคลัง 



๘ 
 

๑๕. สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ 
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี 
๑๗. สายงานวิชาการประมง 
๑๘. สายงานวิชาการปาไม 
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย 
๒๐. สายงานวิชาการภาษี 
๒๑. สายงานวิชาการมาตรฐาน 
๒๒. สายงานวิชาการแรงงาน 
๒๓. สายงานวิชาการละครและดนตรี 
๒๔. สายงานวิทยาศาสตรการแพทย 
๒๕. สายงานวิชาการศึกษา 
๒๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ 
๒๗. สายงานวิชาการสรรพสามิต 
๒๘. สายงานวิชาการสรรพากร 
๒๙. สายงานวิชาการสาธารณสุข 
๓๐. สายงานวิชาการอาหารและยา 
๓๑. สายงานวิทยาศาสตร 
๓๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ 
๓๓. สายงานอักษรศาสตร 
๓๔. สายงานประติมากรรม 
๓๕. สายงานทันตแพทย 
๓๖. สายงานแพทย 
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย 
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา 
๓๙. สายงานสถาปตยกรรม 
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน 
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร 
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ .   ๒๕๕๑   มาตรา   ๕๐   วรรคสามและวรรคสี่   บัญญัติวา   ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับ 
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 
ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘   (๕ )  และมาตรา  ๕๐   วรรคสามและวรรคส่ี   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการ

เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ท้ายกฎ  ก.พ.  ว่าด้วย 

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้บัญชีท้ายกฎ  ก.พ.  นี้แทน 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รองนายกรัฐมนตรี   
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 



 

 

บัญชกีําหนดสายงานที่มีสิทธิไดร้ับเงินประจําตําแหน่ง 
ท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รบัเงนิประจําตําแหน่ง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ได้แก่  
 ๑. สายงานบริหาร  
 ๒. สายงานบริหารการทูต  
 ๓. สายงานบริหารงานปกครอง  
 ๔. สายงานตรวจราชการกระทรวง  
 
ตําแหน่งประเภทบริหาร  ระดับต้น  ได้แก่ 
 ๑. สายงานบริหาร  
 ๒. สายงานบริหารการทูต  
 ๓. สายงานบริหารงานปกครอง  
 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง ได้แก่  
 ๑. สายงานอํานวยการ  
 ๒. สายงานอํานวยการเฉพาะด้าน  
 ๓. สายงานตรวจราชการกรม  
 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับต้น ได้แก่  
 ๑. สายงานอํานวยการ  
 ๒. สายงานอํานวยการเฉพาะด้าน  
 



๒ 

 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัทรงคณุวุฒ ิได้แก่  

๑. สายงานการข่าว  
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล  
๓. สายงานการผังเมือง  
๔. สายงานวิชาการศุลกากร  
๕. สายงานนิติการ  
๖. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา  
๗. สายงานโบราณคดี  
๘. สายงานนักพัฒนาระบบราชการ  
๙. สายงานวิเคราะห์งบประมาณ  
๑๐. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๑. สายงานวิชาการส่งเสริมการลงทุน  
๑๒. สายงานวิชาการเกษตร  
๑๓. สายงานวิชาการขนส่ง  
๑๔. สายงานวิชาการคลัง  
๑๕. สายงานวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ  
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี  
๑๗. สายงานวิชาการประมง  
๑๘. สายงานวิชาการป่าไม ้ 
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย์  
๒๐. สายงานวิชาการภาษ ี 
๒๑. สายงานวิชาการมาตรฐาน  
๒๒. สายงานวิชาการแรงงาน  
๒๓. สายงานวิชาการละครและดนตรี  
๒๔. สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๒๕. สายงานวิชาการศึกษา  
๒๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ  
๒๗. สายงานวิชาการสรรพสามิต  
๒๘. สายงานวิชาการสรรพากร  
๒๙. สายงานวิชาการสาธารณสุข  
 
 
 
 



๓ 

 

๓๐. สายงานวิชาการอาหารและยา  
๓๑. สายงานวิทยาศาสตร์  
๓๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ  
๓๓. สายงานอักษรศาสตร ์ 
๓๔. สายงานประติมากรรม  
๓๕. สายงานทันตแพทย์  
๓๖. สายงานแพทย ์ 
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย์  
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา  
๓๙. สายงานสถาปัตยกรรม  
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน  
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร  
๔๓. สายงานวิชาการช่างศิลป์ 
๔๔. สายงานมัณฑนศิลป์ 
๔๕. สายงานจิตรกรรม 
๔๖. สายงานเภสัชกรรม 
๔๗. สายงานพยาบาลวิชาชีพ 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัเชี่ยวชาญ ได้แก่  

๑. สายงานการข่าว  
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล  
๓. สายงานการผังเมือง  
๔. สายงานวิเคราะห์ผังเมือง  
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน  
๖. สายงานกีฏวิทยา  
๗. สายงานเจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ  
๘. สายงานคุมประพฤติ  
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปท่ีดิน  
๑๐. สายงานจิตวิทยา  
 
 
 
 
 



๔ 

 

๑๑. สายงานนักเดินเรือ  
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี  
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร  
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย  
๑๖. สายงานนิติการ  
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา  
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร์  
๑๙. สายงานโบราณคดี  
๒๐. สายงานภัณฑารักษ ์ 
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา  
๒๒. สายงานพัฒนาการท่องเที่ยว  
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ  
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม  
๒๕. สายงานภูมิสถาปัตยกรรม  
๒๖. สายงานวิเคราะห์งบประมาณ  
๒๗. สายงานวเิคราะห์นโยบายและแผน  
๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพย์สิน  
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม  
๓๐. สายงานวิชาการส่งเสริมการลงทุน  
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ์  
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน  
๓๓. สายงานเจ้าหน้าท่ีจัดผลประโยชน์  
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ ์ 
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร  
๓๖. สายงานวิชาการขนส่ง  
๓๗. สายงานวิชาการคลัง  
๓๘. สายงานวิเคราะห์รัฐวิสาหกจิ  
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี  
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี  
 
 
 
 
 



๕ 

 

๔๑. สายงานตรวจสอบภาษ ี 
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณ ี 
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา  
๔๔. สายงานวิชาการท่ีดิน  
๔๕. สายงานธรณีวิทยา  
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี  
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ์  
๔๘. สายงานวิชาการประมง  
๔๙. สายงานวิชาการป่าไม ้ 
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภณัฑ์อาหาร  
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน  
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย์  
๕๓. สายงานวิชาการภาษ ี 
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน  
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม  
๕๖. สายงานวชิาการแรงงาน  
๕๗. สายงานวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
๕๘. สายงานวิชาการโรคพืช  
๕๙. สายงานวิชาการละครและดนตรี  
๖๐. สายงานวิชาการวัฒนธรรม  
๖๑. สายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๖๒. สายงานวิชาการศาสนา  
๖๓. สายงานวิชาการศึกษา  
๖๔. สายงานวิทยาจารย์  
๖๕. สายงานวิชาการศึกษาพิเศษ  
๖๖. สายงานวิชาการเศรษฐกิจ  
๖๗. สายงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
๖๘. สายงานวิชาการสถิติ  
๖๙. สายงานวิชาการสรรพสามิต  
๗๐. สายงานวิชาการสรรพากร  
 
 
 
 
 



๖ 

 

๗๑. สายงานวิชาการสหกรณ ์ 
๗๒. สายงานวิชาการสัตวบาล  
๗๓. สายงานวิชาการสาธารณสุข  
๗๔. สายงานโภชนาการ  
๗๕. สายงานวิชาการสิ่งแวดล้อม  
๗๖. สายงานวิชาการอาหารและยา  
๗๗. สายงานวิชาการอุทกวิทยา  
๗๘. สายงานวิทยาศาสตร์  
๗๙. สายงานวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  
๘๐. สายงานวิเทศสหการ  
๘๑. สายงานวิศวกรรม  
๘๒. สายงานวิศวกรรมสํารวจ  
๘๓. สายงานสถิติ  
๘๔. สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  
๘๕. สายงานสังคมสงเคราะห ์ 
๘๖. สายงานสัตววิทยา  
๘๗. สายงานสํารวจดิน  
๘๘. สายงานอักษรศาสตร ์ 
๘๙. สายงานภาษาโบราณ  
๙๐. สายงานวรรณศิลป์  
๙๑. สายงานอาลักษณ ์ 
๙๒. สายงานอุตุนิยมวิทยา  
๙๓. สายงานวิชาการช่างศิลป์  
๙๔. สายงานจิตรกรรม  
๙๕. สายงานมัณฑนศิลป์  
๙๖. สายงานประติมากรรม  
๙๗. สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๙๘. สายงานกายภาพบําบัด  
๙๙. สายงานทันตแพทย์  
๑๐๐. สายงานพยาบาลวิชาชีพ  
 
 
 
 
 



๗ 

 

๑๐๑. สายงานแพทย์  
๑๐๒. สายงานนายสัตวแพทย์  
๑๐๓. สายงานเทคนิคการแพทย์  
๑๐๔. สายงานเภสัชกรรม  
๑๐๕. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล  
๑๐๖. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
๑๐๗. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
๑๐๘. สายงานวิศวกรรมโยธา  
๑๐๙. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร่  
๑๑๐. สายงานสถาปัตยกรรม  
๑๑๑. สายงานฟิสิกส์รังส ี 
๑๑๒. สายงานรังสีการแพทย์  
๑๑๓. สายงานวิศวกรรมชลประทาน  
๑๑๔. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร์  
๑๑๕. สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม  
๑๑๖. สายงานวิศวกรรมโลหการ  
๑๑๗. สายงานชีววิทยารังสี  
๑๑๘. สายงานนิวเคลียร์เคมี  
๑๑๙. สายงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์  
๑๒๐. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
๑๒๑. สายงานวิศวกรรมการเกษตร  
๑๒๒. สายงานกิจกรรมบําบัด  
๑๒๓. สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  
๑๒๔. สายงานจิตวิทยาคลินิก 
 



๘ 

 

 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ได้แก่  

๑. สายงานกายภาพบําบัด  
๒. สายงานทันตแพทย์  
๓. สายงานพยาบาลวิชาชีพ  
๔. สายงานแพทย์  
๕. สายงานนายสัตวแพทย์  
๖. สายงานเทคนิคการแพทย์  
๗. สายงานเภสัชกรรม  
๘. สายงานวิศวกรรมเครื่องกล  
๙. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
๑๐. สายงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  
๑๑. สายงานวิศวกรรมโยธา  
๑๒. สายงานวิศวกรรมเหมืองแร่  
๑๓. สายงานสถาปัตยกรรม  
๑๔. สายงานฟสิิกส์รังส ี 
๑๕. สายงานรังสีการแพทย ์ 
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน  
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร์  
๑๘. สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม  
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ  
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี  
๒๑. สายงานนิวเคลียร์เคมี  
๒๒. สายงานนิวเคลียร์ฟิสิกส ์ 
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร  
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด  
๒๖. สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  
๒๗. สายงานแพทย์แผนไทย 
๒๘. สายงานจิตวิทยาคลินิก 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ได้แก่  
 ๑. สายงานปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม  
 ๒. สายงานนาฏศิลป์  
 ๓. สายงานดุริยางคศิลป์  
 ๔. สายงานคีตศิลป์  
  

---------------------------- 
 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่  ก.พ.  ได้กําหนดให้สายงานวิชาการช่างศิลป์ 

สายงานมัณฑนศิลป์  สายงานจิตรกรรม  สายงานเภสัชกรรม  และสายงานพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ  เป็นสายงาน 

ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับทรงคุณวุฒิ  กําหนดให้สายงานแพทย์แผนไทยเป็นสายงาน 

ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  และกําหนดให้ 

สายงานนักจิตวิทยาคลินิกเป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเช่ียวชาญ  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.  น้ี 
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