เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๕๒

ระเบียบ ก.พ.
วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ขาราชการพลเรือ นไดปฏิบัติง านในบางตําแหน งที่มีเหตุพิเศษจากสภาพการทํางาน
ซึ่งสมควรไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงิน เพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเ ศษ
ของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บ ก.พ. ว า ด ว ยเงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษของผู ป ฏิ บั ติ ง านด า น
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) ระเบี ย บว า ด ว ยเงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษของข า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“เงิน เพิ่ม ” หมายความวา เงิน เพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเ หตุพิเ ศษของขา ราชการพลเรือ น
ตามระเบียบนี้
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ ก.พ. ประกาศ
กําหนดใหเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
“เหตุ พิ เ ศษ” หมายความว า การทํา งานที่ มี ส ภาพการทํา งานไม น า อภิ ร มย ยากลํา บาก
ตรากตรํา เสี่ยงภัย เครงเครียด กดดัน หรือเปนการทํางานที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงอันตรายทั้งตอชีวิต
รางกาย อาจมีผลกระทบตอรางกาย อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะ หรือเปน
การทํางานที่ตอ งใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง ซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสีย
ผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๕ ขาราชการซึ่ งไดรั บแตง ตั้ง ให ปฏิ บัติ หน าที่ใ นตํ าแหน งที่ มีเ หตุ พิเ ศษ อาจไดรั บ
เงิน เพิ่มไดตามที่ ก.พ. ประกาศกําหนด แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไว
ทายระเบียบนี้
ในกรณีที่ขาราชการผูใ ดมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มหลายอัตรา ใหขาราชการผูนั้น ไดรับเงิน เพิ่ม
ในอัตราที่สูงที่สุดเพียงอัตราเดียว
ขอ ๖ ขาราชการผูใดปฏิบัติงานไมเต็มเดือนในเดือนใด ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเพิ่ม
สํา หรั บ เดื อ นนั้ น ตามสว นของจํ า นวนวัน ที่ ได ป ฏิบั ติห น าที่ แต ถา ในเดื อ นใดข าราชการผู ใ ดมิ ไ ด
ปฏิบัติงาน ขาราชการผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับเดือนนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีลาปวย ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ
เวนแตเปนการปวยอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ก.พ. อาจกําหนดใหไดรับเงินเพิ่มเกินหกสิบวันทําการ
ไดตามควรแกกรณี
(๒) กรณีลาคลอดบุตร ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน
(๓) กรณีลากิจสวนตัว ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดในปงบประมาณหนึ่งไมเกินสี่สิบหาวัน
ทําการ แตสําหรับ ในปแรกที่รับราชการ ใหไดรับเงิน เพิ่มระหวางลาไดใ นปงบประมาณนั้น ไมเกิน
สิบหาวันทําการ
(๔) กรณีลาพักผอนประจําป ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินระยะเวลาที่ผูนั้น มีสิทธิ
ลาพักผอนประจําปตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
(๕) กรณี ล าอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนาหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย ณ เมื อ งเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิใชเปนการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เขารับราชการ และตั้งแต
เริ่มรับราชการยังไมเคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไมเคยลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหไดรับ
เงินเพิ่มระหวางลาไดไมเกินหกสิบวัน
(๖) กรณีลาไปเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ใหไดรับเงิน เพิ่มระหวางลา
ไดไมเกินหกสิบวัน แตถาพนระยะเวลาที่ลาดังกลาวแลวผูนั้นไมไปรายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติหนาที่หลัก
ของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งภายในเจ็ดวัน ใหงดจายเงินเพิ่ม หลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติหนาที่หลัก
(๗) กรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ใหไดรับเงินเพิ่มระหวางลาได
ไมเกินหกสิบวัน
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๙ เมษายน ๒๕๕๒

ขอ ๗ ขาราชการผูใ ดไดรั บแตงตั้ งให ปฏิ บัติห นาที่ ใ นตําแหนง ที่มี เหตุ พิเศษและไดรั บ
เงิน เพิ่ม อยูแ ลวในวัน ที่ร ะเบียบนี้ ใ ชบังคับ ใหถื อวาขาราชการผู นั้น ไดรั บ แตงตั้ง ใหดํารงตําแหน ง
ผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มตามระเบียบนี้จนกวาจะไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงอื่นหรือจนกวา ก.พ. จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น
ขอ ๘ ใหเลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

หลักเกณฑและอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเี หตุพเิ ศษของขาราชการพลเรือน
ทายระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเี หตุพเิ ศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒
ก. การกําหนดอัต ราเงิน เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน ใหแบง
ออกเปน ๓ กลุม ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้
กลุมที่ห นึ่ง การทํางานที่มีสภาพการทํางานไมนาอภิรมย ยากลําบาก ตรากตรํา เสี่ยงภัย
เครงเครียด กดดัน หรือเปนการทํางานที่ตองใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง ใหกําหนดระดับ
คะแนนตามลักษณะการทํางานและอัตราเงินเพิ่มเปน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับที่ ๓

ระดับที่ ๒
ระดับที่ ๑

ลักษณะการทํางาน
¾ สภาพการทํางานไมนาอภิรมย ยากลําบาก
ตรากตรํา เสี่ยงภัย เครงเครียด กดดัน ตองใชความรู
และประสบการณสูง
¾ สภาพการทํางานไมนาอภิรมย ยากลําบาก
ตรากตรํา เสี่ยงภัย
¾ สภาพการทํางานไมนาอภิรมย

อัตราเงินเพิ่ม
(บาท/เดือน)
มากกวา ๓,๐๐๐-๖,๐๐๐

มากกวา ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐
๑,๐๐๐-๒,๐๐๐

กลุมที่สอง การทํางานที่มีสภาพการทํางานเสี่ยงอันตรายตอชีวิต รางกาย อาจมีผลกระทบ
ตอรางกาย อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะตาง ๆ หรือเปนการทํางานที่ตอง
ใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง ใหกําหนดระดับคะแนนตามลักษณะการทํางานและอัตรา
เงินเพิ่มเปน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับที่ ๕
ระดับที่ ๔
ระดับที่ ๓

ลักษณะการทํางาน
¾ เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตองใชความรู
ความชํานาญ ประสบการณสูง
¾ เสี่ยงอันตราย อาจมีผลกระทบตอรางกาย
อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน
¾ เสี่ยงอันตราย การสูญเสียอวัยวะตางๆ

อัตราเงินเพิ่ม
(บาท/เดือน)
มากกวา ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐
มากกวา ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐-๖,๐๐๐

๒

กลุมที่สาม การทํางานที่มีลักษณะของงานตองใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง
ซึ่งเปน สาขาที่ขาดแคลน มีก ารสูญเสียผูปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเปน จํานวนมาก มีอัตรา
การเขาออกรุนแรง มีความแตกตางของอัตราคาตอบแทนสูง ใหกําหนดระดับคะแนนตามลักษณะ
การทํางานและอัตราเงินเพิ่มเปน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

ลักษณะการทํางาน

อัตราเงินเพิ่ม
(บาท/เดือน)
มากกวา ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐

ระดับที่ ๕

¾ ตองใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง
ซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงาน
ออกจากระบบราชการเปนจํานวนมาก มีอัตราการเขา
ออก รุนแรงมาก (มากกวา ๔๐% ) มีความแตกตางของ
อัตราคาตอบแทนสูง (มากกวา ๘๐% )

ระดับที่ ๔

¾ ตองใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง
ซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออก
จากระบบราชการเปนจํานวนมากมีอัตราการเขาออก
รุนแรง (มากกวา ๓๐-๔๐%) มีความแตกตางของ
อัตราคาตอบแทนสูง (มากกวา ๖๐ -๘๐%)

มากกวา ๖,๐๐๐-๑๐,๐๐๐

ระดับที่ ๓

¾ ตองใชความรู ความชํานาญ ประสบการณสูง
ซึ่งเปนสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผูปฏิบัติงานออก
จากระบบราชการเปนจํานวนมากมีอัตราการเขาออก
คอนขางรุนแรง (๒๐-๓๐%) มีความแตกตางของอัตรา
คาตอบแทนสูง (๕๐-๖๐%)

๓,๐๐๐-๖,๐๐๐

ข. แนวทางการวิเคราะหตําแหนงที่มีเหตุพิเศษใหไดรับอัตราเงินเพิ่มตามหลักเกณฑที่กําหนด ดังนี้
๑)

องคประกอบในการพิจารณากําหนดใหเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
(๑) สภาพการทํางาน (กลุมที่หนึ่ง)
(๑.๑) สภาพการทํางานไมนาอภิรมย
ยากลําบาก ตรากตรํา

(ไมเกิน ๒๐ คะแนน)

(๑.๒) เสี่ยงภัย

(ไมเกิน ๑๐ คะแนน)

๓

(๑.๓) เครงเครียด กดดัน ตองใชความรู ความชํานาญ
ประสบการณสูง
(ไมเกิน ๑๐ คะแนน)
(๒) ความเสี่ยง (กลุมที่สอง)
(๒.๑) เสี่ยงอันตรายตอชีวิต ตองใชความรู
ความชํานาญ ประสบการณสูง
(ไมเกิน ๙๐ คะแนน)
(๒.๒) เสี่ยงอันตราย อาจมีผลกระทบตอรางกาย
อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบัติงาน (ไมเกิน ๖๐ คะแนน)
(๒.๓) เสี่ยงอันตราย การสูญเสียอวัยวะตางๆ หรือ
พิการจากการปฏิบัติงาน
(ไมเกิน ๓๐ คะแนน)
(๓) ความสูญเสียหรือขาดแคลน (กลุมที่สาม)
หมายถึง มีการสูญเสียออกจากระบบราชการสูง ขาดแคลนกําลังคนที่มี
คุณภาพและมีความแตกตางของอัตราคาตอบแทนในตําแหนงดังกลาวสูง ดังนี้
อัตราการเขาออก

คอนขางรุนแรง

รุนแรง

รุนแรงมาก

(๒๐-๓๐%)

(มากกวา ๓๐-๔๐%)

(มากกวา ๔๐% )

ระหวาง ๕๐-๖๐%

C-

C

C+

ระหวาง ๖๑-๘๐%

B-

B

B+

๘๐% ขึ้นไป

A-

A

A+

อัตราคาตอบแทน

การไดรับอัตราเงินเพิ่มของตําแหนงที่มีอัตราการเขาออก และความแตกตางของอัตราคาตอบแทน
ตามระดับ ดังนี้
ระดับ

ความตางของรายไดรวม

อัตราเงินเพิ่มไมเกิน

A+
A
A-

มากกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
มากกวา ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท

๑๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๙,๐๐๐

B+
B
B-

มากกวา ๘๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มากกวา ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต ๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท

๑๒,๐๐๐
๙,๐๐๐
๖,๐๐๐

๔

ระดับ
C+
C
C-

ความตางของรายไดรวม

อัตราเงินเพิ่มไมเกิน

มากกวา ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท
มากกวา ๔๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท

๙,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐

(๔ ) ประสบการณหรือความชํานาญ
หมายถึง เปนงานที่ตองมีก ารสั่งสมประสบการณ หรือความชํานาญ
เฉพาะทางสูง เปนองคประกอบสําหรับการพิจารณาของกลุมที่สองและกลุมที่สาม
ประสบการณ

กลุมที่สองหรือกลุมสาม

๓-๕ ป

ไมเกิน ๑๐ คะแนน

ในกรณีที่ตองกําหนดอัตราเงินเพิ่มแตกตางตามประสบการณใหกําหนดอัตราเงินเพิ่ม
แตกตางชวงละ ๒๐ %
(๕) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

กลุมหนึง่ หรือกลุมที่สอง
หรือกลุมสาม

ไดรับวุฒิบตั ร หรือประกาศนียบัตรจากสภาวิชาชีพ หรือองคกร
วิชาชีพรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนั้นมีองคกรตามกฎหมายทําหนาทีค่ วบคุม

๕.๑ ไมเกิน ๒๐ คะแนน

ตองผานการอบรมโดยไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจาก
สถาบันภายในหรือตางประเทศหรือวุฒิบัตรจากหนวยงานของทาง
ราชการ หรือ ตองผานการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรพิเศษเฉพาะ

๕.๒ ไมเกิน ๑๐ คะแนน

๕

๒) การไดรับอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามคะแนนองคประกอบ
คะแนน
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
๑๑๐
๑๒๐
๑๓๐
๑๔๐
๑๕๐

อัตราเงินเพิ่ม
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๖,๐๐๐
๗,๐๐๐
๘,๐๐๐
๙,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

