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หลักการกำหนดคาตอบแทน
คาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ คือ สิ่งที่ภาคราชการใหแกขาราชการ
โดยมีทั้งคาตอบแทนทางตรงและทางออม ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบต
ั งิ านตามหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ เปนรางวัลจูงใจในการปฏิบต
ั งิ าน ตลอดจนสงเสริม
ขวัญกำลังใจและเสริมสรางฐานะความเปนอยูของขาราชการใหเพียงพอตอการดำรงชีพ
โดยการกำหนดคาตอบแทนมีหลักการที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

1. หลักความพอเพียง (Adequacy) การกำหนดคาตอบแทนถือเปนความ
รับผิดชอบทางสังคมอยางหนึง่ ของนายจาง ดังนัน
้ นายจางควรกำหนดอัตราคาจางให
ไมนอ ยกวาระดับต่ำสุดทีล
่ ก
ู จางควรไดรบ
ั ในสังคมเปนอยางนอย กลาวคือพอเพียงแกการ
ดำรงชีวิตหรือสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได การกำหนดคาตอบแทนตามหลักความพอเพียงนี้
เปนเพียงมาตรฐานขั้นต่ำเทานั้น นายจางอาจจายคาจางสูงกวาระดับนี้ได

2. หลักความเปนธรรม (Equity) การกำหนดคาตอบแทนตองเปนธรรม
กลาวคือ จะตองมีความเทาเทียมกันสำหรับผูท
 ม
่ี ค
ี วามรูค
 วามสามารถ วุฒแิ ละประสบการณ
ทีเ่ หมือนกัน และทำงานในระดับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบและความยากงายของงานทีเ่ ทียบ
เคียงกันได หลักความเปนธรรมอาจจำแนกเปน 3 ประการ คือ

2.1 ความเปนธรรมภายใน (Internal Equity) ภายในองคการเดียวกันนั้น งานที่มี
ระดับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบและความยากงายของงานเทียบในระดับเดียวกันก็ควรไดรบ
ั
คาตอบแทนทีเ่ ทากันหรือทีเ่ รียกวา “เงินเทากันสำหรับงานทีม
่ ม
ี ลู คาเทากัน” (Equal Pay for
Work of Equal Value)
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2.2 ความเปนธรรมภายนอก (External Equity) การกำหนดคาตอบแทนใหสามารถ
ดึงดูดบุคลากรคุณภาพ จึงจำเปนตองพิจารณาถึงความเปนธรรมภายนอก กลาวคือ คาตอบแทน
ทีก่ ำหนดจะตองสอดคลองกับการจางงานในตลาดแรงงาน โดยอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงาน
มีบทบาทอยางมากในการกำหนดคาจางแรงงานในตลาด ดังนัน
้ จึงเปนไปไดวา งานหลายงาน
ทีป
่ ระเมินคาของงานแลวอยูใ นระดับเดียวกัน แตหากตางสาขากัน การกำหนดอัตราคาตอบแทน
อาจแตกตางกันได เพราะความตองการแรงงานในสาขาตางๆ นัน
้ แตกตางกัน แรงงานในสาขา
ทีเ่ ปนทีต
่ อ งการมาก และมีการผลิตทีไ่ มเพียงพอตอความตองการของตลาด คาตอบแทนยอม
สูงกวาสาขาอืน
่ เพือ่ สรางความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ ในการทีจ่ ะสามารถสรรหา
คนเกงคนดีใหเขามาทำงานในองคการ

2.3 ความเปนธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity) การกำหนดคาตอบแทนที่
เปนธรรม ยังตองพิจารณาเปนรายบุคคลดวย เชน ในระหวางผูม วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา ความรูค วามสามารถ
ประสบการณ และทำงานในระดับหนาที่และความรับผิดชอบ และความยากงายของงานที่
เทียบเคียงกันไดนน
้ั ผูท
 ม
่ี ผ
ี ลการปฏิบต
ั งิ านทีด
่ ก
ี วาควรจะไดรบ
ั คาตอบแทนทีส
่ งู กวา นอกจากนี้
ความเปนธรรมเฉพาะบุคคลยังอาจพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงานดวย หรือหากมีประสบการณ
ทีเ่ กีย่ วของกับงาน หรือหนาทีน
่ น
้ั โดยตรงก็ควรทีจ่ ะไดรบ
ั คาตอบแทนทีส
่ งู กวาผูท
 บ
่ี รรจุเขาทำงาน
โดยไมมป
ี ระสบการณ เปนตน

3. หลักความสมดุล (Balance) การกำหนดคาตอบแทนทีส่ มดุลอาจพิจารณา
ไดหลายประการ เชน ความสมดุลระหวางสัดสวนของรายจายดานบุคคล กับรายจายดานอืน
่ ๆ
เชน รายจายลงทุน รายจายชำระคืนตนเงินกู เปนตน นอกจากนี้ 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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ปจจัยในการกำหนดคาตอบแทน
การกำหนดคาตอบแทนเพือ่ ใหเปนไปตามหลักการทีก
่ ลาวมาขางตนนัน
้ จะตองพิจารณาถึงปจจัย
ตางๆ ดังตอไปนี้

1. มาตรฐานการครองชีพและคาครองชีพ (Standard of Living and
Cost of Living) เปนปจจัยทีต่ อ งพิจารณาเพือ่ กำหนดคาตอบแทนของตำแหนงระดับตางๆ
โดยเฉพาะระดับต่ำใหเพียงพอตอมาตรฐานการครองชีพอยางเหมาะสม และเมื่อคาครองชีพ
เปลีย
่ นแปลงไปก็จะตองปรับปรุงคาตอบแทนใหสอดคลองกับคาครองชีพทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปดวย

2. คาของงาน (Job Value) การกำหนดคาตอบแทนตองคำนึงคาของงานซึ่ง
จะตองมีการประเมินคางาน โดยพิจารณาจากระดับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ ความยากงาย
ของงานความรูท
 ใ่ี ชในงานและทักษะในการแกไขปญหา งานทีม
่ ค
ี า งานสูงกวา มีคณ
ุ คาตอองคการ
มากกวายอมตองกำหนดใหไดรบ
ั คาตอบแทนทีส
่ งู กวา จึงจะเกิดความเปนธรรมในการกำหนด
คาตอบแทน การกำหนดโครงสรางเงินเดือน/คาจางก็ตองสอดคลองกับหลักการประเมิน
คางานดวย

3. อัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงาน (Market Rate) การกำหนดคาตอบแทน
ที่เปนธรรมจะตองคำนึงถึงอัตราคาจาง รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ในตลาดแรงงานดวยจึงจะ
เกิดความเปนธรรม เพราะคาตอบแทนสำหรับแตละกลุมอาชีพอาจแตกตางกันตามกลไกตลาด
ซึง่ ขึน
้ อยูก
 บ
ั อุปสงคและอุปทาน งานทีม
่ ค
ี า ของงานเทากันหรือใกลเคียงกัน แตตา งสายวิชาชีพ
ก็อาจกำหนดคาตอบแทนทีต
่ า งกันได องคการทีเ่ ล็งเเห็นความสำคัญเกีย
่ วกับเรือ่ งนีจ้ ะทำการ
สำรวจอัตราคาจางในตลาดอยางสม่ำเสมอและเปนระบบ ในการพิจารณาอัตราตลาดนั้นควร
นำสวัสดิการตางๆ ในตลาดแรงงานมาพิจารณาดวย เพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
สวัสดิการหรือเงินเดือน/คาจาง ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
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4. กฎหมาย (Law and Regulation) รัฐบาลซึ่งเปนผูคอยควบคุมกำกับ
องคการตางๆ จะออกกฎหมายเพือ่ คุม
 ครองผูใ ชแรงงานไมใหถก
ู นายจางเอารัดเอาเปรียบ เชน
การกำหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ำ การออกกฎหมายแรงงาน เปนตน ดังนั้นการกำหนด
คาตอบแทนจะตองคำนึงถึงความสอดคลองกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยงของดวย

5. ผลผลิต (Productivity/Performance) ไมวาจะเปนผลผลิตของแตละ
บุคคล หรือผลผลิตขององคการเปนสิ่งที่ตองคำนึงในการกำหนดคาตอบแทนทั้งสิ้น ผูที่
ปฏิบัติงานไดดีมีผลผลิตสูงกวา ก็ยอมที่จะตองไดรับคาตอบแทนสูงกวา ในทำนองเดียวกัน
องคการที่มีผลผลิตหรือกำไรสูงสามารถกำหนดคาตอบแทนไดสูงเชนกัน สวนองคการ
สาธารณกุศลตางๆ และองคการของรัฐที่ทำงานโดยไมแสวงหาผลกำไร อาจจะไมสามารถ
กำหนดคาตอบแทนพนักงานไดสูง เมื่อเทียบเคียงกับองคการเอกชนที่ทำงานหาผลกำไร
เปนเปาหมายหลัก เปนตน

6. อำนาจตอรอง (Bargaining Power) โดยปกติสภาพแรงงานในตลาดแรงงาน
จะเปนตัวกำหนดอัตราคาตอบแทนในตลาดแรงงานไดอยางดี แตบางครั้งอำนาจการตอรอง
ของแตละบุคคลรวมทัง้ ของกลุม
 แรงงานเพือ่ ใหไดคา ตอบแทนทีส
่ งู ขึน
้ หรือยกมาตรฐานการ
ครองชีพใหสูงขึ้นก็เปนสิ่งที่ตองพิจารณาดวย

7. นโยบายองคการ (Policy) เปนปจจัยทีต่ อ งพิจารณาวาหนวยงานจะมีนโยบาย
การจายคาตอบแทนอยางไร เชน จะเนนการจายเงินเดือนคาจาง หรือเนนใหสวัสดิการดี
การจายคาตอบแทนตองการจะอยูในระดับใดของตลาด จะเปนผูนำ ผูตาม หรืออยูในระดับ
ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับการจายในตลาด เปนตน
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8. ลักษณะงาน (Nature of Work) โดยสามารถรวมถึงสภาพการทำงานที่
ไมปกติ เชน การทำงานทีม
่ ลี ก
ั ษณะเสีย่ งอันตราย สภาพไมนา อภิรมย หรืออาจหมายถึงลักษณะ
การทำงานที่จำเปนตองจัดระบบคาจูงใจเปนพิเศษ เชน งานในลักษณะการขายก็อาจจำเปน
ตองมีระบบคา Commission เพือ่ เปนแรงจูงใจในการทำงาน 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
สามารถควบคุมใหอยูภ
 ายใตงบประมาณทีเ่ หมาะสม เมือ่ เปรียบเทียบกับความสามารถในการ
จายขององคการดวย เพื่อใหตนทุนการผลิตอยูในขอบเขตที่เหมาะสม และองคการสามารถ
พัฒนาหรือเติบโตเพื่อความกาวหนาขององคการได

............................................................
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โครงสรางคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ
ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญสามารถจำแนกคาตอบแทน ออกเปน 4 ประเภท
ดังนี้

เงินเดือนพื้นฐาน
คาตอบแทนลักษณะอื่นๆ
สวัสดิการ
เงินรางวัลประจำป

1. เงินเดือนพืน
้ ฐาน (Base Salary) เปนคาตอบแทนทีจ่ า ยใหกบั ขาราชการ
พลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง เพื่อสะทอนถึงขนาดของงาน
(Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบงออกเปน 4 บัญชี
ตามประเภทตำแหนง ไดแก ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
ในแตละประเภทไดมีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงของแตละระดับไว

2. คาตอบแทนลักษณะอืน
่ ๆ (Allowance) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับขาราชการ
พลเรือนสามัญตามลักษณะงาน ตำแหนงงาน สภาพการทำงาน หรือลักษณะเฉพาะตางๆ
คาตอบแทนลักษณะนี้สามารถเปนกลไกในการสรางแรงจูงใจและปรับคาตอบแทน ใหมีความ
เหมาะสมมากขึ้น ในปจจุบันประกอบดวยคาตอบแทนหลายลักษณะภายใตกฎและระเบียบที่
แตกตางกันออกไป เชน เงินประจำตำแหนง เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิ่ม
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สำหรับตำแหนงทีม่ เี หตุพเิ ศษ เงินเพิม่ สำหรับตำแหนงทีป
่ ระจำอยูใ นตางประเทศ คาตอบแทนพิเศษ
รายเดือนใหแกเจาหนาทีผ
่ ป
ู ฏิบต
ั งิ านในพืน
้ ทีภ
่ าคใต เงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราว นอกจากนี้
ในบางสวนราชการมีการกำหนดคาตอบแทนในลักษณะอืน
่ ๆ ได เชน เงินรางวัล คาใชจา ยในการ
ดำเนินงานสำหรับการปฏิบัติงานดานตางๆ คาตอบแทนตามขอบังคับกระทรวงสาธารณสุข
เปนตน

3. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล (Beneﬁt/Fringe Beneﬁt)
3.1 สวัสดิการ คือ คาตอบแทนทีท
่ างราชการจัดใหแกขา ราชการในฐานะทีเ่ ปนสมาชิก
สวนหนึง่ ขององคการ เพือ่ ชวยใหมค
ี วามมัง่ คงในการดำรงชีวต
ิ ตลอดจนเปนเครือ่ งมือในการ
เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหขาราชการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบง
ออกเปนสวัสดิการที่เปนตัวเงิน ซึ่งประกอบดวย คารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบต
ั งิ านประจำสำนักงานในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ โครงการ
สวัสดิการเงินกูเ พือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยของทางราชการ บำเหน็จความชอบ และบำเหน็จบำนาญ ในสวน
ของสวัสดิการทีไ่ มเปนตัวเงินนัน
้ จะประกอบดวย การลาประเภทตางๆ และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ
3.2 ประโยชนเกื้อกูล คือ คาตอบแทนที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการ เพื่อชวย
อำนวยความสะดวกในการปฏิบต
ั งิ าน ประกอบดวย คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ คาเชาบาน
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รถประจำตำแหนง และโทรศัพทมือถือ

4. เงินรางวัลประจำป (Bonus) เปนคาตอบแทนที่จายใหกับขาราชการในลักษณะ
เงินรางวัลประจำปของหนวยงาน โดยมีการจัดสรรใหกบ
ั ขาราชการในองคกรเพือ่ เปนแรงจูงใจ
ในการพัฒนาการปฏิบต
ั ริ าชการ และเปนการเชือ่ มโยงคาตอบแทนกับผลการปฏิบต
ั งิ านของ
สวนราชการและขาราชการ โดยสวนราชการจะมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ และ
มีการประเมินผลเปนประจำทุกปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ในการจัดทำหนังสือคูมือระบบคาตอบแทนสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญนี้
จะเนนเนื้อหาใน 2 สวนแรกของโครงสรางคาตอบแทนไดแก (1) เงินเดือนพื้นฐาน และ
(2) คาตอบแทนลักษณะอื่นๆ เทานั้น ในสวนของสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลนั้นไดมีการ
จัดทำเปน “คูมือสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญ” อีกเลม
เปนการเฉพาะแลว

การไดรับเงินเดือนเมื่อบรรจุเขารับราชการ
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บัญชีเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
เมือ่ บุคคลใดไดรบ
ั การบรรจุและแตงตัง้ ใหเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ผูน
 น
้ั จะไดรบ
ั
เงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนตามระดับและประเภทตำแหนงทีไ่ ดรบ
ั การบรรจุและแตงตัง้ การไดรบ
ั
เงินเดือนตลอดอายุราชการของขาราชการพลเรือนสามัญนัน
้ จะเปนไปตาม กฎ ก.พ. วาดวย
การใหขา ราชการพลเรือนสามัญไดรบ
ั เงินเดือน พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึง่ กลาว
ถึงหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการไดรบ
ั เงินเดือนในชวงเวลาตางๆ ของการรับราชการ ตัง้ แตเริม
่
เขารับราชการ การมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น การเลื่อนระดับตำแหนง กฎ ก.พ. ฉบับนี้
จึงเปนสิง่ ทีข่ า ราชการพลเรือนสามัญควรศึกษาไว เพือ่ สรางความเขาใจในเรือ่ งการไดรบ
ั เงินเดือน
ในปจจุบันไดมีการกำหนดบัญชีเงินเดือนสำหรับขาราชการพลเรือนสามัญ 4 บัญชี1
ตามประเภทตำแหนง และระดับตำแหนง ดังนี้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหนงประเภทบริหาร
บาท
ขั้นสูง

67,560

69,810

ขั้นต่ำ

51,140

56,380

ขั้นต่ำชั่วคราว

24,400

29,980

ระดับ

ตน

สูง

1 บัญชีเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในปจจุบันกำหนดไวทายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
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ตำแหนงประเภทอำนวยการ
บาท
ขั้นสูง

54,090

63,960

ขั้นต่ำ

26,660

32,850

ขั้นต่ำชั่วคราว

19,860

24,400

ระดับ

ตน

สูง

ตำแหนงประเภทวิชาการ
บาท
ขั้นสูง

24,450

39,630

53,080

62,760

69,810

ขั้นต่ำ

8,340

15,050

22,140

31,400

43,810

ขั้นต่ำชั่วคราว

7,140

13,160

19,860

24,400

29,980

ระดับ

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ระดับทรงคุณวุฒิ : สายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 69,810 บาท ไดแก สายงายแพทย และ
นักกฎหมายกฤษฎีกา สายงานอืน
่ ใหไดรบ
ั เงินเดือนไมเกิน 67,560 บาท

ตำแหนงประเภททั่วไป
บาท
ขั้นสูง

19,100

35,220

49,830

62,760

ขั้นต่ำ

4,870

10,190

15,410

48,220

ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

ระดับอาวุโส : สายงานที่อัตราเงินเดือนสูงสุด 49,830 บาท ไดแก สายงายปฏิบัติงานการเกษตร
ปฏิบต
ั งิ านประมง ปฏิบต
ั งิ านปาไม ปฏิบต
ั งิ านสัตวบาล ปฏิบต
ั งิ านอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา ปฏิบต
ั งิ าน
อุทกวิทยา ปฏิบัติงานสาธารณสุข สัตวแพทย ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม ปฏิบัติงานชาง
เครือ่ งกล ปฏิบต
ั งิ านชางเทคนิค ปฏิบต
ั งิ านชางไฟฟา ปฏิบต
ั งิ านชางโยธา ปฏิบต
ั งิ านชางรังวัด
ปฏิบัติงานชางสำรวจ ปฏิบัติงานชางชลประทาน คีตศิลป ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป
สายงานอืน
่ ใหไดรบ
ั เงินเดือนไมเกิน 37,830 บาท
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อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ ไดมีการกำหนดอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุตามคุณวุฒิ2 จำนวนทั้งสิ้น 58 คุณวุฒิ ครอบคลุมสถานศึกษาทั้งในประเทศ
และสถานศึกษาตางประเทศ ปจจุบน
ั อัตราเงินเดือนแรกบรรจุจะมีลก
ั ษณะเปนชวง กลาวคือ
ไมไดมีเพียงอัตราเดียว แตมีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำสำหรับแตละคุณวุฒิไว
สวนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นสูงกำหนดเพิ่มจากอัตราขั้นต่ำคิดเปนรอยละ 10 ดังนั้นผูที่
ไดรับการบรรจุเขารับราชการจึงสามารถไดรับเงินเดือนตามชวงเงินเดือนที่กำหนดไว ขึ้นอยู
กับคุณวุฒิที่ใชในการบรรจุเขารับราชการ ตำแหนงที่บรรจุ และคุณสมบัติที่ผูนั้นมีตามปจจัย
ที่สวนราชการนั้นๆ กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ.

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ (บาทตอเดือน)
คุณวุฒิ

1 มกราคม 2555

1 มกราคม 2556

1 มกราคม 2557

ปวช.

7,620

8,300

9,400

ปวส.

9,300

10,200

11,500

ปริญญาตรี

11,680

13,300

15,000

ปริญญาโท

15,300

16,400

17,500

ปริญญาเอก

19,000

20,000

21,000

2 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
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ปจจัยที่ใชในการพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุ
สวนราชการตางๆ สามารถกำหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณาเงินเดือนแรกบรรจุ
ทีแ่ ตกตางกันได โดยสามารถกำหนดน้ำหนักสำหรับแตละปจจัยเพือ
่ ดึงดูดบุคลากรเขามา
ทำงานในหนวยงานนั้นๆ ตามความตองการของแตละสวนราชการ ดังนั้น ขาราชการที่มีคุณวุฒิ
เดียวกันบรรจุในตำแหนงเดียวกัน แตบรรจุตา งสวนราชการกันก็อาจไดรบ
ั อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุที่แตกตางกันได ขึ้นอยูกับปจจัยที่สวนราชการกำหนดตามความตองการของ
สวนราชการนั้นๆ โดยแตละสวนราชการจะมีการกำหนดปจจัยที่ใชในการพิจารณาเงินเดือน
แรกบรรจุอยางนอย 4 ปจจัย จาก 8 ปจจัย ดังตอไปนี้

ลำดับที่และคะแนน
สอบเขา
ภาษาตางประเทศ

ประสบการณ

ใบประกอบวิชาชีพ

ความขาดแคลน

อัตราเงินเดือน
แรกบรรจุ

ผลงานหรือรางวัล
ระดับชาติ
วุฒิการศึกษา
เพิ่มเติม

สายงานที่ ก.พ.
กำหนด
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สายงานที่ ก.พ. กำหนดใหสว นราชการอาจใชเปนปจจัยหนึง่ ในการพิจารณา
ใหผไู ดรบ
ั การบรรจุและแตงตัง้ ในสายงานนัน
้ ไดรบ
ั เงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามชวงเงินเดือน (ตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 55 สายงาน)
ลำดับ
สายงาน
1
วิชาการคอมพิวเตอร
2

วิชาการปาไม

3
4

ลำดับ
สายงาน
29 ชีววิทยารังสี
30

นิติวิทยาศาสตร

วิชาการสัตวบาล

31

นิวเคลียรเคมี

สำรวจดิน

32

นิวเคลียรฟสิกส

5

ธรณีวิทยา

33

ฟสิกสรังสี

6

กายภาพบำบัด

34

วิชาการโรคพืช

7

กิจกรรมบำบัด

35

วิชาการอุทกวิทยา

8

ทันตแพทย

36

วิทยาศาสตร

9

เทคนิคการแพทย

37

วิทยาศาสตรนิวเคลียร

10

นายสัตวแพทย

38

สัตววิทยา

11

พยาบาลวิชาชีพ

39

อุตุนิยมวิทยา

12

แพทย

40

วิทยาศาสตรการแพทย

13

แพทยแผนไทย

41

ตรวจเรือ

14

เภสัชกรรม

42

ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน

15

รังสีการแพทย

43

วิชาการกษาปณ

16

วิชาการพยาบาล

44

วิชาการแผนที่ภาพถาย

17

เวชศาสตรการสื่อความหมาย

45

วิศวกรรม

18

กายอุปกรณ

46

วิศวกรรมการเกษตร

19

ชางกลเรือ

47

วิศวกรรมนิวเคลียร

20
21

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟา

48
49

วิศวกรรมปโตเลียม
วิศวกรรมโยธา

22

วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร

50

วิศวกรรมรังวัด

23

สถาปตยกรรม

51

วิศวกรรมโลหการ

24

วิชาการชั่งตวงวัด

52

วิศวกรรมสำรวจ

25

วิชาการผลิตภัณฑอาหาร

53

วิศวกรรมเหมืองแร

26

วิชาการเกษตร

54

วิศวกรรมชลประทาน

27

วิชาการประมง

55

จิตวิทยาคลินิก

28

กีฏวิทยา
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สายงานที่ ก.พ. กำหนดใหสว นราชการอาจใชเปนปจจัยหนึง่ ในการพิจารณา
ใหผไู ดรบ
ั การบรรจุและแตงตัง้ ในสายงานนัน
้ ไดรบ
ั เงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามชวงเงินเดือน (ตำแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 36 สายงาน)
ลำดับ
สายงาน
1
ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
2

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข

3
4

ลำดับ
สายงาน
19
ปฏิบัติงานชางพิมพ
20

ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม

ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

21

ปฏิบัติงานชางหลอ

ปฏิบัติงานรังสีการแพทย

22

ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร

5

ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู

23

ปฏิบัติงานชางขุดลอก

6

พยาบาลเทคนิค

24

ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ

7

สัตวแพทย

25

ปฏิบัติงานชางเครื่องกล

8

ปฏิบัติงานกายอุปกรณ

26

ปฏิบัติงานชางตรวจสภาพรถ

9

ปฏิบัติงานชางทันตกรรม

27

ปฏิบัติงานชางไฟฟา

10

ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด

28

ปฏิบัติงานชางโยธา

11

ปฏิบัติงานสื่อสาร

29

ปฏิบัติงานชางรังวัด

12

ปฏิบัติงานประมง

30

ปฏิบัติงานชางโลหะ

13

ปฏิบัติงานปาไม

31

ปฏิบัติงานชางสำรวจ

14

ปฏิบัติงานสัตวบาล

32

ปฏิบัติงานชางเหมืองแร

15

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

33

ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ

16

ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา

34

ปฏิบัติงานชางอากาศยาน

17

ปฏิบัติงานอุทกวิทยา

35

ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน

18

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย

36

ปฏิบัติงานชางชลประทาน

............................................................
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว3

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวกำหนดขึ้นเพื่อชวยเหลือใหขาราชการไดรับ
คาตอบแทนตามหลักความพอเพียง กลาวคือ ใหขาราชการมีรายไดที่พอเพียง
แกการดำรงชีพ ถือเปนการกำหนดคาตอบแทนขั้นต่ำ (Minimum Pay) ในระบบ
คาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญ โดยสามารถสรุปการไดรับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวตามระดับคุณวุฒิได ดังนี้

คุณวุฒิ

ต่ำกวาระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ชวงเงินเดือน (บาท / เดือน)

คาตอบแทน (บาท / เดือน)

ต่ำกวา 10,785

เงินเดือน+คาครองชีพ (1,500)
ถารวมแลวไมถึง 9,000
ใหไดรับเพิ่มจนรวมได 9,000

10,786 - 12,285

เงินเดือน+คาครองชีพ = 12,285

มากกวา 12,285

ไดรับเฉพาะเงินเดือน

ต่ำกวา 15,000

เงินเดือน+คาครองชีพ = 15,000

มากกวา 15,000

ไดรับเฉพาะเงินเดือน

ขาราชการที่บรรจุเขารับราชการดวยวุฒิต่ำกวาระดับปริญญาตรีมี 3 กรณี คือ
(1) ในกรณีทไ่ี ดรบ
ั เงินเดือนต่ำกวา 9,000 – 10,785 บาท จะไดรบ
ั เงินเพิม
่ การครองชีพชัว่ คราว
1,500 บาท และถารวมเงินเดือนกับเงินเพิม
่ การครองชีพแลวไมถงึ 9,000 บาท ก็จะไดรบ
ั
เงินเพิม
่ การครองชีพเพิม
่ ขึน
้ จนเมือ่ รวมกับเงินเดือนแลวเปน 9,000 บาท
(2) ในกรณีที่ไดรับเงินเดือนตั้งแต 10,786 – 12,285 บาท จะไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
อีกจำนวนหนึง่ จนเมื่อรวมกับเงินเดือนแลวไดคาตอบแทนรวมเปน 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
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เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาทีผ
่ ป
ู ฏิบต
ั งิ านในพืน
้ ที่
4
จังหวัดชายแดนภาคใต

เปนคาตอบแทนทีก
่ ำหนดขึน
้ เพือ
่ เปนการสรางขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจ
ใหแกเจาหนาทีผ
่ ป
ู ฏิบต
ั งิ านในพืน
้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต ซึง่ ตองปฏิบต
ั งิ าน
ในสภาวะพื้นที่ที่ไมปกติและมีความเสี่ยงสูง โดยสามารถสรุปการไดรับเงิน
คาตอบแทนประเภทนี้ได ดังนี้

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน / เดือน
ปฏิบัติงานตั้งแต 15 วันขึ้นไป
ปฏิบัติงานนอยกวา 15 วัน

คาตอบแทน (บาท / เดือน)
ไดรับคาตอบแทนพิเศษ = 2,500
ไดรับคาตอบแทนพิเศษตามสัดสวนจำนวนวัน
ที่ไปปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายใน 1 เดือนมากกวา 15 วันขึ้นไป จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ
รายเดือน ในอัตรา 2,500 บาทตอเดือน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภายใน 1 เดือนนอยกวา 15 วัน จะไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษตาม
สัดสวนจำนวนวันที่ไปปฏิบัติงาน
ในกรณีทเ่ี ปนผูม
 ส
ี ท
ิ ธิไดรบ
ั เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงินสวัสดิการสำหรับ
การปฏิบต
ั งิ านประจำสำนักงานในพืน
้ ทีพ
่ เิ ศษ (สปพ.) จะไดรบ
ั เงิน สปพ. 1,000 บาทตอเดือน
และเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 1,500 บาท
............................................................

4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยบำเหน็จความชอบสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 2550 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

11 พฤศจิกายน 2551 เรือ่ ง การจายเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาทีผ
่ ป
ู ฏิบต
ั งิ านในจังหวัดชายแดนใต และ หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีส
่ ด
ุ
ที่ กค 0422.3/ว132 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
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การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ

การเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ5
เปนการจายคาตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน เมื่อขาราชการปฏิบัติงาน
จนถึงรอบการประเมิน รัฐจะจายคาตอบแทนเพิม
่ ขึน
้ เพือ่ เปนการตอบแทนการทำงานและสราง
แรงจูงใจใหกับขาราชการ การเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินนั้น นอกจากจะพิจารณา
ถึงผลการประเมินการปฏิบัติราชการแลว ยังพิจารณาขอมูลอื่นๆ ประกอบดวย ไดแก ขอมูล
การลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินยั การปฏิบต
ั ต
ิ นใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
และขอควรพิจารณาอื่นๆ โดยในแตละรอบการประเมินนั้น ขาราชการแตละคนจะสามารถไดรับ
การเลื่อนเงินเดือนไดในอัตราไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคำนวณ ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในหนึ่งปงบประมาณกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปละ 2 รอบ และ
กำหนดการเลื่อนเงินเดือนไวเพียงปละ 2 ครั้งเทานั้น โดยสามารถสรุปได ดังนี้
รอบการประเมิน

ระยะเวลา

วันที่เลื่อนเงินเดือน

รอบที่ 1

1 ตุลาคม – 31 มีนาคม

1 เมษายน

รอบที่ 2

1 เมษายน – 30 กันยายน

1 ตุลาคม

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
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ฐานในการคำนวณ6
เปนตัวเลขที่นำไปใชในการคิดคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละประเภท
ตำแหนงสายงาน และระดับตำแหนง การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบต
ั งิ านโดยใชฐานในการ
คำนวณนี้ สะทอนถึงแนวคิดเรื่องคางาน กลาวคือ ผูที่ปฏิบัติงานในระดับตำแหนงเดียวกันควร
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนที่สะทอนถึงคางานในระดับเดียวกัน
ในแตละระดับตำแหนงจะมีฐานในการคำนวณ 2 คา คือฐานในการคำนวณระดับลาง
และฐานในการคำนวณระดับบน ยกเวนในตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหนง
ประเภททัว่ ไประดับอาวุโส ทีม
่ ฐี านในการคำนวณเปนจำนวน 4 คา เนือ่ งจากมีการกำหนดสายงาน
ใหไดรับอัตราเงินเดือนสูงสุดที่แตกตางกัน กลาวคือ มีบางสายงานที่มีคางานสูงกวาจึงทำให
มีฐานในการคำนวณที่มีจำนวนสูงกวาสำหรับสายงานเหลานัน
้

วิธีการคิดฐานในการคำนวณ
(1) คำนวณหาคากลาง = (เงินเดือนต่ำสุด + เงินเดือนสูงสุด) / 2
(2) คำนวณฐานในการคำนวณระดับลาง = (เงินเดือนต่ำสุด + คากลาง) / 2
(3) คำนวณฐานในการคำนวณระดับบน = (เงินเดือนสูงสุด + คากลาง) / 2
อยางไรก็ตาม การคำนวณฐานในการคำนวณในบางระดับตำแหนงนัน
้ อาจมีการปรับ
ใหมีความสอดคลองกับหลักการเรื่องคางาน โดยระดับตำแหนงที่มีคางานสูงกวาก็ควรมีฐาน
ในการคำนวณที่สูงกวาเชนกัน

6 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
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ฐานในการคำนวณและชวงเงินเดือนสำหรับการเลือ่ นเงินเดือนในแตละประเภท
และระดับตำแหนง ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ. 2552
ประเภทตำแหนง

ระดับ
สูง

บริหาร
ตน
สูง
อำนวยการ
ตน

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ
วิชาการ

ชำนาญการ
พิเศษ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ทักษะพิเศษ

อาวุโส
ทั่วไป
ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

64,740 - 69,810

ฐานในการคำนวณ
ระดับ
อัตรา
บน
66,460

29,980 - 64,730
59,360 - 67,560

ลาง
บน

64,730
63,460

24,400 - 59,350
48,420 - 63,960

ลาง
บน

57,320
56,190

24,400 - 48,410

ลาง

48,190

ชวงเงินเดือน

40,390 - 54,090

บน

47,240

19,860 - 40,380

ลาง

33,520

56,820 - 69,810

บน 2

63,310*

29,980 - 56,810
56,030 - 67,560

ลาง 2
บน 1

56,020*
61,630

29,980 - 56,020

ลาง 1

56,020

47,090 - 62,760

บน

54,920

24,400 - 47,080
37,620 - 53,080

ลาง
บน

46,260
45,350

19,860 - 37,610
27,350 - 39,630

ลาง
บน

33,510
33,490

13,160 - 27,340
19,120 - 24,450

ลาง
บน

22,220
21,780

7,140 - 19,110
55,500 - 62,760

ลาง
บน

16,440
59,130

48,220 - 55,490

ลาง

51,860

32,630 - 49,830

บน 2

41,230*

15,410 - 32,620
29,560 - 37,830

ลาง 2
บน 1

29,550*
32,230

15,410 - 29,550
22,720 - 35,220

ลาง 1
บน

29,550
28,970

10,190 - 22,710

ลาง

16,450

13,720 - 19,100

บน

16,410

4,870 - 13,710

ลาง

11,020

* สำหรับผูดำรงตำแหนงในสายงานที่กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง
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วงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญในแตละปนั้น ไดมีการกำหนด
วงเงินงบประมาณที่ใชสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการไวที่รอยละ 3 ของเงินเดือนที่จายใหขาราชการ โดยการเลื่อนเงินเดือนในแตละรอบ
เปนอิสระจากกัน กลาวคือ ไมสามารถนำวงเงินงบประมาณที่เหลือของรอบการประเมินที่แลว
มาใชได ทั้งนี้ไดกำหนดวันในการคำนวณวงเงินไว ดังนี้
รอบการประเมิน

วันคำนวณวงเงิน

วันเลื่อนเงินเดือน

รอบที่ 1

1 มีนาคม

1 เมษายน

รอบที่ 2

1 กันยายน

1 ตุลาคม

การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
การบริหารวงเงินงบประมาณในการเลือ่ นเงินเดือนนัน
้ จะแบงวงเงินออกเปน 3 กลุม

ตามประเภทตำแหนง ไดแก (1) ประเภทบริหาร (2) ประเภทอำนวยการ และ (3) ประเภท
วิชาการและประเภททัว่ ไป ทัง้ นีใ้ หใชวงเงินในการเลือ่ นเงินเดือนของแตละกลุม
 กอน หากวงเงิน
งบประมาณของกลุมใดมีเหลือก็สามารถนำไปใชในกลุมอื่นได ในการบริหารวงเงินนั้น
ไดมีการกำหนดผูบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการในแตละกลุมตำแหนง
ดังนี้
ผูบริหารวงเงิน

กลุมตำแหนง

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

1. หัวหนาสวนราชการะดับกระทรวง
2. อธิบดี
3. หัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับบัญชา
เปนอธิบดี
4. ตำแหนงอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

1. รองหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวง
2. ผูตรวจราชการของสวนราชการ
ระดับกระทรวง
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ผูบริหารวงเงิน

กลุมตำแหนง

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง

3. ผูวาราชการจังหวัด
4. รองผูวาราชการจังหวัด
5. เอกอัครราชทูต
6. หัวหนาคณะผูแทนถาวร
7. อัครราชทูต*
8. รองหัวหนาคณะผูแทนถาวร*
9. หัวหนาสถานกงสุลใหญ
10. ตำแหนงประเภทบริหารที่เรียกชื่อ
อยางอื่น
(*ใหปลัดกระทรวงจัดสรรวงเงินให
เอกอัครราชทูตที่เปนหัวหนาสถาน
เอกอัครราชทูตบริหารวงเงินของ
อัครราชทูต และจัดสรรวงเงินใหหัวหนา
คณะผูแทนถาวรบริหารวงเงินของรอง
หัวหนาคณะผูแทนถาวร)

หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูใน
บังคับบัญชาหรือขึ้นตรงตอนายก
รัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี

รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยู
ในบังคับบัญชาหรือขึ้นตรงตอนายก

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
รองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
และอธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่มี
ผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตำแหนง
อื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีี

1. รองอธิบดี
2. รองหัวหนาสวนราชการที่มีผูบังคับ
บัญชาเปนอธิบดีหรือตำแหนงที่มีฐานะ
เปนอธิบดี

รัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรีี
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ผูบริหารวงเงิน

กลุมตำแหนง

อธิบดีและรองอธิบดี หรือหัวหนาสวน
ราชการและรองหัวหนาสวนราชการ
ที่มีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือ
ตำแหนงอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีี

1. ตำแหนงประเภทอำนวยการ
2. ตำแหนงประเภทวิชาการ
3. ตำแหนงประเภททั่วไป

ผูวาราชการจังหวัด

ตำแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ดังนี้
1. ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับ
ชำนาญการพิเศษลงมา
2. ตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับ
อาวุโสลงมา

การสั่งเลื่อนเงินเดือน
ผูมีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน คือ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57
ของ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนั้นผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่ง
เลื่อนเงินเดือนและผูบริหารวงเงินอาจไมใชบุคคลเดียวกันได
ผูสั่งเลื่อนเงินเดือน

รัฐมนตรีเจาสังกัด

กลุมตำแหนง

1. ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ไดแก
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง
หัวหนาสวนราชการระดับกรมทีอ
่ ยูใ น
บังคับบัญชาหรือขึ้นตรงตอนายก
รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
2. ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ
3. ตำแหนงในสำนักงานรัฐมนตรี ดังนี้
3.1 ตำแหนงประเภทอำนวยการ
3.2 ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแต
ระดับเชี่ยวชาญลงมา
3.3 ตำแหนงประเภททั่วไป
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ผูสั่งเลื่อนเงินเดือน

กลุมตำแหนง

ปลัดกระทรวง หรือหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชา หรือ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ
ตอรัฐมนตรี

1. ตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง
ไดแก ตำแหนงรองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือ
ตำแหนงอื่นที่ ก.พ. กำหนดเปนตำแหนง
ประเภทบริหารระดับสูง
2. ตำแหนงประเภทบริหารระดับตน
3. ตำแหนงประเภทอำนวยการระดับสูง
4. ตำแหนงประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ

อธิบดีี หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรม 1. ตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน
ที่อยูในบังคับัญชา หรือขึ้นตรงตอ
2. ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับ
นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี
ชำนาญการพิเศษลงมา
3 ตำแหนงประเภททั่วไปทุกระดับ
ผูวาราชการจังหวัด

ตำแหนงในราชการบริหารสวนภูมิภาค ดังนี้
1. ตำแหนงประเภทวิชาการตั้งแตระดับ
ชำนาญการพิเศษลงมา
2. ตำแหนงประเภททั่วไปตั้งแตระดับ
อาวุโสลงมา

การไดรับคาตอบแทนพิเศษ7
ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการไดใน 2 กรณี คือ (1) กรณีที่ขาราชการผูนั้นมีเงินเดือนใกลถึงเงินเดือน
สูงสุด หรือ (2) กรณีทข่ี า ราชการผูน
 น
้ั ไดรบ
ั เงินเดือนสูงสุดอยู เนือ่ งจากขาราชการ
พลเรือนสามัญไมสามารถไดรบ
ั เงินเดือนเกินกวาอัตราสูงสุดทีก
่ ำหนดไวตามบัญชี
เงินเดือนของระดับตำแหนงที่ตนดำรงอยูได
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ในกรณีที่เปนผูไดรับเงินเดือนสูงสุดอยู ก็ใหนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
มาใช โดยนำรอยละที่ไดไปคูณกับฐานในการคำนวณในชวงเงินเดือนตามประเภทและระดับ
ตำแหนงของผูน
 น
้ั และจะไดรบ
ั คาตอบแทนพิเศษตามผลคูณทีไ่ ดทง้ั หมดโดยไมตอ งปดเศษ
ในกรณีทม
่ี เี งินเดือนใกลถงึ เงินเดือนสูงสุด ใหนำผลการประเมินและรอยละทีไ่ ด
ไปคูณกับฐานในการคำนวณ แลวนำไปบวกรวมกับเงินเดือนจนถึงอัตราสูงสุดของระดับ
ตำแหนงที่ขาราชการผูนั้นดำรงอยู สวนที่เหลือจึงไดรับเปนคาตอบแทนพิเศษโดยไมตอง
ปดเศษ

ทัง้ นีใ้ หนำคาตอบแทนพิเศษนีร้ วมคำนวณอยูภ
 ายใตการบริหารวงเงินงบประมาณ
รอยละ 3 ในการเลือ่ นเงินเดือนของสวนราชการดวย เพือ่ เปนการควบคุมคาใชจา ยดานบุคคล

การเลื่อนเงินเดือนในกรณีอื่นๆ

เพื่อสรางขวัญกำลังใจสำหรับผูท
 ป
่ี ฏิบต
ั งิ านในภารกิจพิเศษ8 หรือสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย่ วของในดานตางๆ จึงไดมกี ารกำหนดการเลือ่ นเงินเดือนในกรณีตา งๆ ขึน้
ทัง้ นี้ การเลือ่ นเงินเดือนในกรณีเหลานีเ้ มือ่ รวมกับผลการประเมินการปฏิบต
ั ริ าชการแลว
ขาราชการแตละรายจะตองไดรบ
ั การเลือ่ นเงินเดือนรวมแลวไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการ
คำนวณในแตละรอบการประเมิน
กรณี

โควตาการเลื่อนเงินเดือน
ในสวนภูมิภาค9

รายละเอียด

ใหเลื่อนเงินเดือนไดในอัตราไมเกินรอยละ 1
ของฐานในการคำนวณ โดยจะตองเปน
ผูมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
โดยสวนราชการตนสังกัดในระดับดีมาก
ขึ้นไป และกำหนดจำนวนไมเกินรอยละ 15
ของจำนวนหัวหนาสำนักงานจังหวัดและ
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดในแตละ
จังหวัด

7 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจางประจำผูไ ดรบ
ั เงินเดือนหรือคาจางถึงขัน
้ สูงหรือใกลถงึ ขัน
้ สูง
ของอันดับหรือตำแหนง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

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
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กรณี

รายละเอียด

1. ผูเปนกำลังพลในสังกัด กอ.รมน. ภาค 4 ใหเลื่อนงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 1
2. ผูปฏิบัติหนาที่ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ของฐานในการคำนวณ
3. ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ที่สังกัดจังหวัดและสวนราชการตางๆ
ในการกำกับและประสานของ ศอ.บต.
4. ผูปฏิบัติงานใน ศป.ช. เฉพาะพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
ขาราชการพลเรือน ลูกจางสวนราชการ 1. ผลประเมินระดับดีเดน ใหไดรับการเลื่อน
และขาราชการประเภทอื่นที่ไปชวยปฏิบัติ เงินเดือนรอยละ 4 ของฐานในการคำนวณ
ราชการในงานคณะรัฐมนตรี
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
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การไดรับคาตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
การไดรับคาตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิสูงขึ้น10
ระบบขาราชการพลเรือนสามัญสงเสริมใหขา ราชการพัฒนา และศึกษาหาความรู
เพิม
่ เติมเพือ่ ประโยชนตอ การปฏิบต
ั ริ าชการ ดังนัน
้ หากขาราชการพลเรือนสามัญคนใด
ไดศก
ึ ษาเพิม
่ เติมและไดรบ
ั คุณวุฒเิ พิม
่ ขึน
้ หรือสูงขึน
้ ก็สามารถนำคุณวุฒท
ิ ไ่ี ดรบ
ั นัน
้ มายืน
่
กับสวนราชการเพื่อใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณา และอาจปรับเงินเดือน
ใหเพิม
่ ขึน
้ ตามคุณวุฒไิ ด ทัง้ นี้ คุณวุฒท
ิ ม
่ี เี พิม
่ ขึน
้ หรือสูงขึน
้ นัน
้ จะตองเปนคุณวุฒท
ิ ก
่ี ำหนด
ไวตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงทีข่ า ราชการผูน
 น
้ั ดำรงอยู กลาวคือ คุณวุฒท
ิ ไ่ี ดรบ
ั เพิม
่ ขึน
้
หรือสูงขึน
้ จะตองเปนประโยชนในการปฏิบต
ั ห
ิ นาทีใ่ นตำแหนงนัน
้ ๆ
ทั้งนี้ ไดมีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหนงกอนที่จะนำคุณวุฒิมาปรับ
เพื่อรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิไว11 ดังนี้
คุณวุฒิ
ที่ไดรับเพิ่มขึ้น

คุณวุฒิ
ที่ใชในการแตงตั้ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)

ไมนอยกวา 1 ป

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ไมนอยกวา 1 ป

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ไมนอยกวา 2 ป

คุณวุฒิคัดเลือก

-

ไมกำหนด

ระยะเวลาดำรงตำแหนง

10 กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ขอ 2 (3)
11 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
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การไดรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับตำแหนง

การไดรับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับตำแหนง
สำหรับขาราชการพลเรือนสามัญนั้น เมื่อขาราชการคนใดไดรับการแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงในระดับตำแหนงทีส
่ งู ขึน
้ จะยังคงไดรบ
ั เงินเดือนในอัตราเดิม12 ยกเวนในกรณี
ที่ขาราชการผูนั้นมีเงินเดือนในอัตราที่ต่ำกวาอัตราต่ำสุดที่ ก.พ. กำหนดของระดับตำแหนง
ทีไ่ ดรบ
ั การแตงตัง้ ขาราชการผูน
 น
้ั ก็จะไดรบ
ั เงินเดือนในอัตราต่ำสุดที่ ก.พ. กำหนดของระดับ
ทีไ่ ดรบ
ั การแตงตัง้ นัน้ เชน กรณีทข่ี า ราชการไดเลือ่ นระดับจากประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เปนระดับชำนาญการพิเศษ หากเดิมไดรับเงินเดือนต่ำกวาเงินเดือนขัน
้ ต่ำชัว่ คราวของ
ระดับชำนาญการพิเศษ ขาราชการผูน
 น
้ั ก็จะไดรบ
ั เงินเดือนทีอ
่ ต
ั ราขั้นต่ำชั่วคราวของ
ระดับชำนาญการพิเศษ เปนตน
กรณียกเวนอีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่ขาราชการไดรับเงินเดือนสูงสุดของระดับ
ตำแหนงและไดรับคาตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตอมาหาก
ขาราชการผูนั้นไดรับการเลื่อนระดับตำแหนงที่สูงขึ้น ขาราชการผูนั้นสามารถไดรับ
เงินเดือนเพิม
่ ขึน
้ โดยนำคาตอบแทนพิเศษซึง่ เปนผลจากการประเมินผลการปฏิบต
ั ิ
ราชการมาบวกรวมเปนเงินเดือนได ทัง้ นีเ้ มือ่ รวมแลวจะตองไมเกินเงินเดือนสูงสุดของ
ระดับตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง13

12 กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ขอ 2 (5)
13 กฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ. 2552 ขอ 17 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและลูกจาง
ประจำ ผูไ ดรบ
ั เงินเดือนหรือคาจางถึงขัน
้ สูงหรือใกลถงึ ขัน
้ สูงของอันดับหรือตำแหนง พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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การปรับเงินเดือนเขาสูอัตราขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือน14
ขาราชการพลเรือนสามัญจะไดรบ
ั การปรับเงินเดือนเขาตามบัญชีเงินเดือนในกรณี
ทีข่ า ราชการผูน
 น
้ั ไดรบ
ั เงินเดือนยังไมถงึ ขัน
้ ต่ำของระดับตำแหนงทีต
่ นดำรงอยู กลาวคือ
ไดรับอัตราเงินเดือนระหวางขั้นต่ำชั่วคราวและขั้นต่ำของระดับตำแหนงนั้นๆ โดยการปรับ
เงินเดือนเขาสูอัตราขั้นต่ำจะเกิดขึ้นปละ 1 ครั้งในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป และจะดำเนินการ
ปรับเงินเดือนเขาสูอัตราขั้นต่ำหลังจากที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ
เรียบรอยแลว โดยจำนวนเงินที่จะไดปรับนั้นสามารถคำนวณไดดังนี้
1. คำนวณผลตางระหวางเงินเดือนขัน
้ ต่ำและเงินเดือนหลังการเลือ่ นเงินเดือนตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการ
ผลตาง = (เงินเดือนขัน
้ ต่ำ – เงินเดือนหลังเลือ่ นตามผลงาน)
2. นำผลตางทีไ่ ดหารสองและเปรียบเทียบจำนวนทีค
่ ำนวณได
2.1 หากจำนวนที่คำนวณไดนอยกวารอยละ 10 ของเงินเดือนที่ไดรับอยู จะไดปรับ
เงินเดือนเทากับจำนวนที่คำนวณได
2.2 หากจำนวนที่คำนวณไดมากกวารอยละ 10 ของเงินเดือนที่ไดรับอยู จะไดปรับ
เงินเดือนเพียงรอยละ 10 เทานั้น
ในกรณีทม
่ี เี ศษไมถงึ สิบบาท ใหปรับตัวเลขเงินเดือนเพิม
่ ขึน
้ เปนสิบบาท
ตัวอยาง : นายถุงทอง ดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไดเลื่อนตำแหนง
ขึน
้ เปนระดับชำนาญการ เมือ่ ไดรบ
ั การเลือ่ นเงินเดือนตามผลการปฏิบต
ั ริ าชการ เมือ่ วันที่
1 ตุลาคม แลว นายถุงทอง ไดรบ
ั เงินเดือน 13,500 บาท นายถุงทองจะไดรบ
ั การปรับ
เงินเดือนเขาสูอ ต
ั ราขัน
้ ต่ำของบัญชีเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม ดังนี้
1. คำนวณหาผลตาง = 15,050 - 13,500 = 1,550 บาท
2. นำผลตางทีไ่ ดมาหารสอง 1,550/2 = 775 บาท
3. เปรียบเทียบผลตางกับรอยละ 10 ของเงินเดือนทีไ่ ดรบ
ั อยู = 1,350 บาท
(นอยกวารอยละ 10 ของเงินเดือนทีไ่ ดรบ
ั อยู) สรุปนายถุงทอง จะไดรบ
ั การปรับเงินเดือน
เขาสูอ ต
ั ราขัน
้ ต่ำของบัญชีเงินเดือน คือ 13,500 + 775 = 14,275 บาท
4. ปรับตัวเลขเงินเดือนเปนหลัก 10 บาท คือ 14,280 บาท
14 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญเขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การไดรับคาตอบแทนประเภทอื่นๆ
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ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญยังมีคาตอบแทนอีกหลายประเภท
ทีก
่ ำหนดขึน
้ ดวยวัตถุประสงคและปจจัยทีใ่ ชในการพิจารณาแตกตางกัน การกำหนดคาตอบแทน
ประเภทตางๆ นีก
้ เ็ พือ่ ตอบแทนและสรางแรงจูงใจในการทำงานของขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่แตกตางกันไปในแตละสถานการณ คาตอบแทนประเภทอื่นๆ ที่ไดกำหนดขึ้นสำหรับขาราชการ
พลเรือนสามัญ ไดแก

เงินประจำตำแหนง
เปนคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นสำหรับการปฏิบัติหนาที่หลักในตำแหนงที่ ก.พ. กำหนด
เชน ตำแหนงทีต
่ อ งใชทก
ั ษะดานการบริหารซึง่ มีความรับผิดชอบทัง้ ดานการบริหารแผนงาน
แผนเงิน และแผนคนขององคกร และตำแหนงทีต
่ อ งใชความรูค
 วามสามารถทางดานวิชาชีพ
เปนตน ทัง้ นี้ วัตถุประสงคในการกำหนดเงินประจำตำแหนงนัน
้ ก็เพือ่ ลดความแตกตางของ
อัตราคาตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด และเพือ่ แกปญ
 หาการสูญเสียกำลังคนใน
ภาคราชการในขณะนั้น โดยรายละเอียดในการไดรับเงินประจำตำแหนงและสายงานที่กำหนดให
ไดรับเงินประจำตำแหนงในประเภทและระดับตำแหนงตางๆ นั้น สามารถศึกษาไดจาก กฎ ก.พ.
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจำตำแหนง พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ในปจจุบันไดมีการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหนง15 ดังนี้

151. อัตราเงินประจำตำแหนงในปจจุบน
ั เปนไปตามบัญชีอต
ั ราเงินประจำตำแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทาย พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. หลักเกณฑในการไดรบ
ั เงินประจำตำแหนงของตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒเิ ปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว18
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรือ่ ง หลักเกณฑและเงือ่ นไขในการรับเงินประจำตำแหนงสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ทีม
่ ี
ประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ
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S2

เงินประจำตำแหนง
(บาท / เดือน)
21,000
14,500

14,500

S1

10,000

10,000

M2

10,000

10,000

M1

5,600

5,600

K5

15,600

15,600

K4

13,000
9,900

13,000
9,900

K3

5,600

5,600 หรือ 3,500*

K2
O4

3,500
9,900

9,900

ประเภทตำแหนง

เงินนอกเหนือเงินเดือน
(บาท / เดือน)
21,000

หมายเหตุ : *คาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน อัตรา 3,500 บาท สำหรับสายงานทีไ่ มไดรบ
ั เงินประจำตำแหนง และรายละเอียดชือ่ ประเภท
ตำแหนงปรากฎในภาคผนวก

เงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน16
เปนคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นดวยเหตุผลในลักษณะคลายคลึงกับเงินประจำตำแหนง
โดยมีวต
ั ถุประสงคหลักเพือ่ ลดความแตกตางของอัตราคาตอบแทนภาคราชการในตำแหนงตางๆ
กับอัตราตลาด และเพือ
่ รักษาไวซง่ึ กำลังคนคุณภาพในภาครัฐซึง่ ในขณะนัน
้ มีการสูญเสีย
กำลังคนคุณภาพจากภาครัฐไปสูภาคเอกชนเปนจำนวนมาก โดยขาราชการที่ไดรับเงินประจำ
ตำแหนงจะไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเทากับเงินประจำตำแหนง ยกเวนตำแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการจะไมไดรบ
ั เงินคาตอบแทนในสวนนี้ และขาราชการประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษทีไ่ มไดรบ
ั เงินประจำตำแหนงจะไดรบ
ั เงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนในอัตรา 3,500 บาทตอเดือน

16 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและลูกจางประจำของสวนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
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เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ

เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ17
เปนคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นตามลักษณะพิเศษของงาน เพื่อสรางแรงจูงใจ และขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการในตำแหนงตางๆ ในปจจุบันสามารถแบงลักษณะงานที่ใชในการ
พิจารณาเงินเพิ่มประเภทนี้ออกเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้
กลุม
 ที่ 1 การทำงานทีม
่ ส
ี ภาพการทำงานไมนา อภิรมย ยากลำบาก ตรากตรำ เสีย
่ งภัย
เครงเครียด กดดัน หรือเปนการทำงานที่ตองใชความรู ความชำนาญ ประสบการณสูง
กลุมที่ 2 การทำงานที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายตอชีวิต รางกาย อาจมีผล
กระทบตอรางกาย อาจกอใหเกิดโรคจากการปฏิบต
ั งิ าน การสูญเสียอวัยวะตางๆ หรือเปนการ
ทำงานที่ตองใชความรู ความชำนาญ ประสบการณสูง
กลุม
 ที่ 3 การทำงานทีม
่ ลี ก
ั ษณะของงานตองใชความรู ความชำนาญ ประสบการณสงู
ซึง่ เปนสาขาทีข่ าดแคลน มีการสูญเสียผูป
 ฏิบต
ั งิ านออกจากระบบราชการเปนจำนวนมาก
มีอต
ั ราการเขาออกรุนแรง มีความแตกตางของอัตราคาตอบแทนสูง
ในปจจุบันมีเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษทั้งหมด 18 ประเภท ดังตอไปนี้

17 ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิม
่ สำหรับตำแหนงทีม
่ เี หตุพเิ ศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และ ประกาศ ก.พ. เรือ่ ง กำหนดตำแหนงและเงินเพิม
่ สำหรับ
ตำแหนงทีม
่ เี หตุพเิ ศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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บัญชีกำหนดหลักเกณฑและอัตราเงินเพิม
่ สำหรับตำแหนงทีม
่ เี หตุพเิ ศษ
ของขาราชการพลเรือน
1. ผูปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ตามกลุมตำแหนงที่ตกลงกับสำนักงาน ก.พ.
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.น.
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

ประเภท/
ระดับตำแหนง

1,500

หลักเกณฑ
ไดรับคำสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ
(1) ดานการอภิบาล การศึกษา การฝกและอบรม การปลูกฝงศีลธรรม จริยธรรม
การฝกระเบียบวินัย ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาชน
(2) ดานการสงเคราะหและบําบัด แกไข หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและ
เยาวชนทีถ
่ ก
ู ควบคุม หรือการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชนในสถานพินจิ
และคุมครองเด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

1,000
O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3
M1

(3) ดานการสืบเสาะและพินิจขอเท็จจริงและสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งสาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานตาม (1) (2) แล (3) อยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่ง
มอบหมายจากผูม
 อี าํ นาจใหปฏิบต
ั งิ านตาม (1) หรือ (2) บางเวลาใหไดรบ
ั พ.ต.น.
ดังนี้

1,200

(ก) ปฏิบัติงานไมนอยกวา 120 ชั่วโมงตอเดือน

800
400
ไมไดรับ

(ข) ปฏิบัติงานไมนอยกวา 80 ชั่วโมงตอเดือน
(ค) ปฏิบัติงานไมนอยกวา 40 ชั่วโมงตอเดือน
(ง) ปฏิบัติงานนอยกวา 40 ชั่วโมงตอเดือน
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2. ผูปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.พ.
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

1,500

ประเภท/
ระดับตำแหนง

O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3
M1

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห โดยผูรับไดการสงเคราะหไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได เนื่องจาก เปนคนพิการทางกาย ทางสมองและปญญา
ทางจิตประสาท เปนคนชราที่เจ็บปวยหรือหลง หรือเปนคนไรที่พึ่งที่มีปญหา
ดานจิตประสาท ซึ่งในการปฏิบัติงานตองดูแลใหการสงเคราะห ฟนฟู และพัฒนา
โดยสัมผัสกับผูรับการสงเคราะห ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดโดยตรง
ใหไดรับ พ.ต.พ. ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) ผูปฏิบัติงาน จํานวน 1 คน ตอจํานวนผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได 8 คน และใหเพิม
่ จํานวนผูม
 ส
ี ท
ิ ธิไดรบ
ั พ.ต.พ. ดังกลาวได 1 คน
ตอจํานวนผูรับการสงเคราะหที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดที่เพิ่มขึ้นทุก 8 คน
การคิดอัตราสวนผูม
 ส
ี ท
ิ ธิไดรบ
ั พ.ต.พ. ดังกลาว ใหคด
ิ จากจํานวนผูป
 ฏิบต
ั งิ าน
ในสถานสงเคราะหนั้นทั้งผูที่เปนขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการดวย
(ข) ผูปฏิบัติงานตองมีเวลาปฏิบัติงานสัปดาหละ ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง

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

(บาท/เดือน)

ประเภท/
ระดับตำแหนง

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานอยูเปนปกติ เกี่ยวของใกลชิดผูตองขัง หรือผูตองกักขัง
หรือผูถ
 ก
ู กักกัน ไดแก งานดานการควบคุมทัง้ ภายในเรือนจําและภายนอกเรือนจํา
งานดานสูทกรรม งานดานการใหการศึกษา และฝกวิชาชีพแกบุคคลดังกลาว
ที่เรือนจํา ใหไดรับ พ.ต.ร. ดังนี้

2,000
1,200

O1 - O2 - O3
K1 - K2 - K3
M1

(1) ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา นอกจาก เรือนจํา ตาม (2)
(2) ผูปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปด เรือนจําชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน
สําหรับผูซึ่งมิไดปฏิบัติงานขางตนอยูเปนปกติ แตไดรับคําสั่งมอบหมายจาก
ผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานขางตนบางเวลาซึ่งตองไมนอยกวา 75 ชั่วโมงตอเดือน
ใหไดรับ พ.ต.ร. ดังนี้

1,200

(1) ผูปฏิบัติงานที่เรือนจํา นอกจาก เรือนจํา ตาม (2)

800

(2) ผูปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปด เรือนจําชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน
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4. ครูการศึกษาพิเศษในทุกสวนราชการ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ค.ศ.
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

2,000

ประเภท/
ระดับตำแหนง

O1

2,500 O1* - O2 - O3
K-M-S

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเปนครูการศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก
สอนคนรางกายพิการทางแขนขา และลําตัว และสอนคนปญญาออน ที่ปฏิบัติ
งานสอนในสถานศึกษาหรือหนวยงานของทางราชการ หรือในความควบคุม
ของทางราชการซึ่ง
1. เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ เปนผูไดรับการศึกษาหรือไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การศึกษาของคนพิการโดยไดรบ
ั ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางการศึกษา
พิเศษของคนพิการจากสถาบันในประเทศหรือตางประเทศ หรือเปนครูการศึกษา
พิเศษที่ไดรับการฝกอบรมและไดรับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝกอบรม
ครูสอนคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเปนครูการศึกษาพิเศษทีไ่ ดรบ
ั
การฝกอบรมและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝกอบรมครูสอน
คนปญญาออนของกระทรวงสาธารณสุข
2. ปฏิบต
ั งิ านการสอนไมนอ ยกวาสัปดาหละ 18 ชัว่ โมง ถามีเศษตัง้ แตครึง่ ชัว่ โมง
ขึ้นไปใหนับเปน 1 ชั่วโมง

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 4 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน
้ สูง หรือคุณวุฒอิ ยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรบ
ั ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒอิ ยางอืน
่ ที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได

5. ผูปฏิบัติงานดานขาวในสำนักขาวกรองแหงชาติ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.ข.
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

3,000

O1 - O2 -O3
K1 - K2 - K3
M1

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน การรวบรวมขาว วิเคราะหขาว หรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการขาวในการติดตามสถานการณทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศตลอด 24 ชัว่ โมง หรือเฝาระวังเหตุการณ ห
 รือสิง่ บอกเหตุทจ่ี ะ
เกิดการกอการรายหรือบอนทําลายความมั่นคง เพื่อแจงเตือนและรายงานรัฐบาล
และผูใชขาวระดับสูงทราบอยางตอเนื่อง
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6. เจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ค.จ.
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

4,000

O1

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ

ไดรบ
ั คําสัง่ แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงเจาพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศและ
ปฏิบต
ั งิ านดานการควบคุมจราจร ทางอากาศและสือ่ สารการบินตามที่ ก.พ.
O1* - O2 - O3
5,000
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซึ่งเปนผูมีประสบการณการทํางาน ดาน
K1 - K2 - K3
การควบคุมจราจรทางอากาศมาแลวไมนอยกวา 5 ป
M1
O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน
้ สูง หรือคุณวุฒอิ ยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรบ
ั ประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได

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

ประเภท/
ระดับตำแหนง

7,000

O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3
M1

(บาท/เดือน)

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

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 4 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 3 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒอ
ิ ยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางทีส
่ ว นราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
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7.2 ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ป.น. 2
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

ประเภท/
ระดับตำแหนง

O1* - O2 - O3
10,000 K1 - K2 - K3
M1

หลักเกณฑ
ไดรับคำสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีใตน้ํา การ
ทําแผนผังใตทะเลและการบันทึกขอมูลตาง ๆ ทางโบราณคดีใตน้ํา และมีความรู
ความสามารถในการใชวต
ั ถุระเบิดใตนาํ้ และตองผานการฝกอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
กับการปฏิบัติงานกับวัตถุระเบิด หรือมีความรูค
 วามสามารถในการดําน้าํ ลึกดวย
แกสผสมเกินกวาสองชนิดขึน
้ ไป โดยผานหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตร
การดําน้าํ ลึกดวยการหายใจแกสผสม (Mixed Gas Diving) ทีไ่ ดรบ
ั การรับรองจาก
สถาบันหรือองคกรที่มีวัตถุประสงคในการฝกอบรมการดําน้ําลึกดวยแกสผสม

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 4 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางทีส
่ ว นราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาทีค
่ วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 3 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาทีค
่ วามรับผิดชอบ หรือลักษณะงานทีป
่ ฏิบต
ั ิ หรือไดรบ
ั ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒอิ ยางอืน
่ ที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกับการไดรับเงินเพิ่ม พ.ป.น. ดังนี้
(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
จำนวนชั่วโมง
ที่ปฏิบัติหนาที่ (T)

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

T >50
40 < T < 50
30 < T < 40
20 < T < 30
10 < T < 20
T < 10
T=0

ทุกเดือน
10 เดือน
8 เดือน
6 เดือน
4 เดือน
2 เดือน
ไมไดรับ

การคํานวณเวลาปฏิบัติหนาที่ ถามีเศษตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน 1 ชั่วโมง
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(3) ผูปฏิบัติการใตน้ําผูใดจะไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติการใตน้ํา พ.ป.น. 1 หรือ พ.ป.น. 2
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป
(4) ผูป
 ฏิบต
ั ก
ิ ารใตนาํ้ ผูใ ดเจ็บปวยหรือประสบอันตรายเนือ่ งจากการปฏิบต
ั ห
ิ นาทีจ่ นไมสามารถปฏิบต
ั ห
ิ นาทีไ่ ดในปทแ่ี ลว
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

8. ผูปฏิบัติการทางอากาศ
8.1 นักบินหรือนักบินผูตรวจการบินบนอากาศยานเปนประจำ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 1
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

จำนวน
ชั่วโมงบิน
(T)

26,000

K-M-S

T < 700

28,200

K2 - K3
K4 - K5
M
S

T > 700

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ
1. นักบิน ซึ่งเปนผูสําเร็จวิชาการบินตามหลักสูตรโรงเรียนการบิน
ของกองทัพอากาศ หรือกองทัพบก หรือสถาบันการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
วาเปนผูม
 ค
ี วามรูค
 วามสามารถปฏิบต
ั ห
ิ นาทีเ่ ปนนักบินทํา
การบินประจําเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรได
2. นักบินผูตรวจการบิน ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย
ไมต่ํากวานักบินพาณิชยตรีมีศักยการบิน ดวยเครื่องบินแบบ
หลายเครือ่ งยนตและการบินดวยเครือ่ งวัดประกอบการบิน และ
ตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนผูมีความรู
เกีย
่ วกับงานในหนาทีท
่ เ่ี กีย
่ วกับการบินทีจ่ ะเปนนักบินผูต
 รวจ
การบิน
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8.2 ผูต
 รวจสอบการปฏิบต
ั กิ ารบินทดสอบ (Avionnics)
บนเครื่องบินทดสอบเปนประจำ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 2
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

ประเภท/
ระดับตำแหนง

หลักเกณฑ
ไดรบ
ั คำสัง่ ใหปฏิบต
ั งิ านทางอากาศในฐานะผูต
 รวจสอบการปฏิบต
ั ก
ิ ารบินทดสอบ

ั การฝกอบรมเกีย
่ วกับการบินทดสอบ การวิเคราะห และประเมินผล
O1* - O2 -O3 ซึง่ เปนผูไ ดรบ
่ ทีก
่ รมการขนสง
7,000 K1 - K2 - K3 การบินทดสอบจากกรมการขนสงทางอากาศหรือหนวยงานอืน
M1
ทางอากาศรับรองหรือสถาบันอื่นในตางประเทศ และตองผานการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ
O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ สูงหรือคุณวุฒอิ ยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรบ
ั ประกาศนียบัตร หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได

8.3 ชางอากาศเรือ ชางเครื่องบิน บนอากาศยานเปนประจำ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 3
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

4,500

O1

5,500

O1* - O2 - O3
K1 - K2 - K3
M1

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ
ไดรับคำสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะชางอากาศ หรือชางเครื่องบิน ซึ่ง
เปนผูสําเร็จหลักสูตรวิชาชางเครื่องบิน หรือหลักสูตรชางอากาศยาน จาก
กองทัพอากาศ หรือสถาบันการบินพลเรือนแหงประเทศไทยหรือสถาบันอืน
่
ในตางประเทศ และตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการวาเปนผูม
 ค
ี วามรู
ความสามารถปฏิบต
ั ห
ิ นาทีเ่ ปนชางอากาศ หรือชางเครื่องบินประจําเครื่องบิน
หรือเฮลิคอปเตอรได

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต 4 ปขึ้นไป และไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิ อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
้ สูงหรือคุณวุฒอิ ยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรบ
ั ประกาศนียบัตร หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได
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ทัง้ นี้ ไดกำหนดหลักเกณฑและเงือ่ นไขในการไดรบ
ั พ.น.อ. ดังนี้
ประเภทเงินเพิ่ม

หลักเกณฑ

พ.น.อ. 1

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

หรือ
พ.น.อ. 2

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. 3

(1) ปแรกทีไ่ ดรบ
ั แตงตัง้ เขาปฏิบต
ั ห
ิ นาที่ ใหไดรบ
ั พ.น.อ. 3 ทุกเดือนตัง้ แตวน
ั รายงานตัว
เขาปฏิบต
ั ห
ิ นาทีเ่ ปนตนไปจนถึงเดือนสุดทายของป
(2) ในปตอ ๆ ไป ใหไดรบ
ั พ.น.อ. 3 ตามระยะเวลาทีไ่ ดทาํ การบินในปทแ่ี ลวมาเปนเกณฑ
คํานวณ ดังนี้
(ก) ถามีเวลาบินตัง้ แต 25 ชัว่ โมงขึน
้ ไป ใหไดรบ
ั พ.น.อ. 3 ทุกเดือนตลอดป
(ข) ถามีเวลาบินตัง้ แต 12 ชัว่ โมงขึน
้ ไป แตไมถงึ 24 ชัว่ โมง ใหไดรบ
ั พ.น.อ. 3 9 เดือน
นับตัง้ แตเดือนแรกของป
(ค) ถามีเวลาบินไมถงึ 12 ชัว่ โมง ใหไดรบ
ั พ.น.อ. 3 7 เดือน นับตัง้ แตเดือนแรกของป
(ง) ถาไมมเี วลาบิน ไมไดรบ
ั พ.น.อ. 3
การคํานวณเวลาบินนัน
้ ถามีเศษตัง้ แตครึง่ ชัว่ โมงขึน
้ ไปใหนบ
ั เปน 1 ชัว่ โมง

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 นักบินผูต
 รวจการบิน ผูต
 รวจสอบการปฏิบต
ั ก
ิ ารบินทดสอบ ชางอากาศ หรือชางเครือ่ งบิน ตองรับการตรวจ
สมรรถภาพของรางกายและทดสอบความรูค
 วามสามารถเพือ่ ความเหมาะสมของตําแหนงหนาทีน
่ น
้ั ๆจากคณะกรรมการ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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9. ผูปฏิบัติงานดานการฟนฟูสรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบบังคับรักษา
ในศูนยฟนฟูสรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
ตามกลุมตำแหนงที่ตกลงกับสำนักงาน ก.พ.
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ป.
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

ประเภท/
ระดับตำแหนง

หลักเกณฑ
ไดรบ
ั คําสัง่ ใหปฏิบต
ั งิ านอยูเ ปนปกติ เกีย่ วกับการฟน
 ฟูสมรรถภาพผูต
 ด
ิ ยาเสพติด

1,000

แบบบังคับรักษา ไดแก งานดานการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติด
ดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดซึ่งประกอบดวย การจัดการฝกอาชีพ
O1 - O2 - O3 และการใหการศึกษาใหกบ
ั ผูร บ
ั การฟน
 ฟู และดานติดตามผลการฟน
 ฟูสมรรถภาพ
K1 - K2 - K3
ผู

ต
ิ
ด
ยาเสพติ
ด
และจั
ด
ทํ
า
รายงานผลการตรวจพิ
ส
ู
จ
น
แ
ละผลการฟ

น
ฟูสมรรถภาพ
M1
สําหรับผูซ ง่ึ มิไดปฏิบต
ั งิ านขางตนอยูเ ปนปกติ แตไดรบ
ั คําสัง่ มอบหมายจาก

600

ผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานขางตนบางเวลา ซึ่งตองไมนอยกวา 75 ชั่วโมงตอเดือน

10. ผูป
 ฏิบต
ั งิ านปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด ในสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ป.ส.
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

2,500

O1* - O2
K1 - K2

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด โดยการ
สืบสวนหาขาว การวิเคราะหขา วการเฝาตรวจและติดตามพฤติการณ การลอซือ้
การตรวจคนจับกุม การดําเนินคดียาเสพติดโดยใชมาตรการสมคบการยึด อายัด
ทรัพยสน
ิ การบริหารจัดการทรัพยสน
ิ การเรงรัดติดตามและประสานคดี การตรวจ

3,000

O3
K2* - K3
M1

พิสจู นยาเสพติด การสํารวจพืชเสพติด การเฝาระวังปญหายาเสพติดในพืน
้ ทีแ่ ละ
การจัดระเบียบสังคม โดยการปฏิบัติงานตองใชประสบการณ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 4 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได
K2* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป
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11. ผูปฏิบัติงานทางอากาศในสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ - ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและ
เครื่องชวยการเดินอากาศ ประเภทเงินเพิ่ม : พ.น.อ. 3
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

4,400

O1

(บาท/เดือน)

O1* - O2 - O3
5,500 K1 - K2 - K3
M1

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุ
สื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ ซึ่งเปนผูไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการแกไข
และปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวยการเดินอากาศ จากสถาบันการบิน
พลเรือนแหงประเทศไทย หรือสถาบันอื่นในตางประเทศและตองผานการคัดเลือก
จากคณะกรรมการใหปฏิบัติหนาที่เปนผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและ
เครื่องชวยการเดินอากาศได

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 4 ปขน
้ึ ไปและไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานตั้งแต 2 ปขึ้นไปและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันหรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสำหรับตำแหนงนี้ได
ทัง้ นี้ ผูแ กไขและปรับแตงอุปกรณวท
ิ ยุสอ่ื สารและเครือ่ งชวยการเดินอากาศ ทีจ่ ะไดรบ
ั พ.น.อ. 3 ตองอยูภ
 ายใตหลักเกณฑ
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
การคํานวณเวลาบินนัน
้ ถามีเศษตัง้ แตครึง่ ชัว่ โมงขึน
้ ไปใหนบ
ั เปน 1 ชัว่ โมง ในกรณีทท
่ี างราชการมีคาํ สัง่ ใหผป
ู ฏิบต
ั งิ าน
ทางอากาศผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ พ.น.อ. 3 ตามขอกําหนดนี้เมื่อใด
ใหงดจาย พ.น.อ. 3 สําหรับผูนั้นตั้งแตไปปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป ผูแกไขและปรับแตงอุปกรณวิทยุสื่อสารและเครื่องชวย
การเดินอากาศ ตองรับการตรวจสมรรถภาพของรางกายและทดสอบความรูค
 วามสามารถเพือ่ ความเหมาะสมของตําแหนง
หนาที่นั้นๆ จากคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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12. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุขที่เรือนจําตามกฎหมายราชทัณฑ
ในกรมราชทัณฑ ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.ร.
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

6,000

นายแพทย

(บาท/เดือน)

11,000
6,000

ทันตแพทย

8,500
2,500

2,500

กลุม
 ที่ 1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการ

กลุม
 ที่ 2

ทางการแพทยแกผูตองขังหรือผูตองกักขัง หรือผูถูก

กลุม
 ที่ 1
กลุม
 ที่ 2

เภสัชกร

4,000
2,000

หลักเกณฑ

กลุม
 ที่ 1

กักกันตลอดเวลา
ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ
เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 1818

กลุม
 ที่ 2
พยาบาล
วิชาชีพ

3,000

กลุม
 ที่ 1
กลุม
 ที่ 2
กลุม
 ที่ 3

2,000

นักเทคนิคการแพทย

2,000

นักจิตวิทยาคลินก
ิ หรือ
นักจิตวิทยาทีป
่ ฏิบต
ั ห
ิ นาที่
ดานจิตวิทยาคลินก
ิ

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

ประเภท/
ระดับตำแหนง

6,000

นายแพทย

(บาท/เดือน)

11,000
2,000
2,500
2,000

18

พยาบาล
วิชาชีพ
นักจิตวิทยาคลินก
ิ หรือ
นักจิตวิทยาทีป
่ ฏิบต
ั ห
ิ นาที่
ดานจิตวิทยาคลินก
ิ

หลักเกณฑ
กลุม
 ที่ 1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการบําบัดรักษาและใหบริการ

กลุม
 ที่ 2

ทางการแพทยแกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครอง

กลุม
 ที่ 1
กลุม
 ที่ 2

เด็กและเยาวชนและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ตลอดเวลา
ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ
เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 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.
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

3,000

O1

(บาท/เดือน)

3,500

4,000

4,700

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุ

หรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
O1 ตัง้ แต 2 ป
ในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไมทราบชื่อ ศพที่ญาติรองขอ และศพที่ตาย
ขึน
้ ไป
ผิดธรรมชาติ ตรวจรางกายผูเสียหายในกรณีถูกทํารายรางกาย ถูกขมขืน
K1
กระทําชําเรา ตรวจรางกายและวัตถุพยานของผูต
 อ งสงสัยในกรณีกระทําความผิด
O2
อาญา รวมถึงกรณีที่อยูในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
K1* - K2
หนวยงานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วของรองขอ หรือทีไ่ ดรบ
ั มอบหมายตรวจพิสจู นหลักฐานทาง
O3

วิทยาศาสตรครบทุกสาขาในกรณีตางๆ ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ

K2 ตัง้ แต 2 ป ในคดีตางๆ ตรวจพิสูจนยาเสพติดใหโทษทุกชนิด รวมทั้งการตรวจยาพิษ รวบรวม
ขึน
้ ไป
ศพ ชิ้นสวนของศพที่ไมทราบชื่อมาทําการพิสูจนบุคคลและสาเหตุการตาย

5,600 O3 ตัง้ แต 2 ป
ขึน
้ ไป

K3 - K4 - K5
M
S

K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต 4 ปขึ้นไป และแตงตั้งจากคุณวุฒิปริญญาตรี
หรือดํารงตําแหนงตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป และแตงตัง้ จากคุณวุฒป
ิ ริญญาโท หรือดํารงตําแหนงและแตงตัง้ จากคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
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
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15. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.ว.
ตำแหนง : นายแพทย
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

8,500

K1

9,000

K1 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป
K2

9,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

10,600

K3 - K4 - K5

13,500

K1

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย
กลุม
 ที่ 1

ไดรบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั ร หรือ
กลุม
 ที่ 2

คุณวุฒป
ิ ริญญาเอก
K2
14,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

15,600

K3 - K4 - K5

18,500

K1

19,000 K1 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป หรือ
ไดรบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั ร หรือ
อนุมต
ั บ
ิ ต
ั ร หรือบรรจุ
คุณวุฒป
ิ ริญญาเอก
K2
19,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

20,600

K3 - K4 - K5

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ
เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

14,000 K1 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป หรือ
อนุมต
ั บ
ิ ต
ั ร หรือบรรจุ

กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ

กลุม
 ที่ 3
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ตำแหนง : ทันตแพทย
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

8,500

K1

9,000

K1 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป
K2

(บาท/เดือน)

9,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

10,600

K3 - K4 - K5

11,000

K1

11,500

หลักเกณฑ
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย
กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ
กลุม
 ที่ 1

K1 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป หรือ
บรรจุคณ
ุ วุฒป
ิ ริญญาเอก
กลุม
 ที่ 2
K2

12,200

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

13,100

K3 - K4 - K5

13,500

K1

14,000 K1 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป หรือ
ไดรบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั ร หรือ
อนุมต
ั บ
ิ ต
ั ร หรือบรรจุ
กลุม
 ที่ 3
คุณวุฒป
ิ ริญญาเอก
K2
14,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

15,600

K3 - K4 - K5

ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจัดกลุมสำหรับ
เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18
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ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

4,500

K1

5,000

K1* - K2

5,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

6,600

K3 - K4 - K5

5,000

K1

5,500

K1* - K2

6,200

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

7,100

K3 - K4 - K5

5,500

K1

6,000

K1* - K2

6,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

7,600

K3 - K4 - K5

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทย
กลุม
 ที่ 1

กับผูเสียหาย หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ
ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง อางถึงการจักกลุมสำหรับ
เงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

กลุม
 ที่ 2

กลุม
 ที่ 3

K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต 4 ปขึ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดํารง
ตําแหนงตั้งแต 2 ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก

ตำแหนง : นักจิตวิทยาคลินิก หรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยาคลินิก
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

4,500

K1

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการทางการแพทยกับผูเสียหาย

5,000

K1* - K2

หรือผูตองสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ ทั้งนี้ การจัดกลุมตำแหนง

5,700

K2 ตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไป

6,600

K3 - K4 - K5

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ

อางถึงการจัดกลุมสำหรับเงินเพิ่มประเภท พ.ต.ส. ในตารางขอ 18

K1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต 4 ปขึ้นไป และบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดํารง
ตําแหนงตั้งแต 2 ปขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก
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16. ผูปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล
สังกัดกรมคุมประพฤติ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ค.ป.
อัตรา
ที่ไดรับ

(บาท/เดือน)

ประเภท/
ระดับตำแหนง

หลักเกณฑ

ไดรบ
ั คําสัง่ ใหปฏิบต
ั งิ านอยูเ ปนปกติดา นใดดานหนึง่ เกีย
่ วกับการสืบเสาะและ
พินจิ การควบคุม และสอดสอง การตรวจพิสจู นและฟน
 ฟูสมรรถภาพผูต
 ด
ิ
O1* - O2 - O3
1,000

K1 - K2 - K3
M1

ยาเสพติด โดยการแสวงหาและรวบรวมขอเท็จจริง การแกไขฟน
 ฟูผก
ู ระทําผิด
ในชุมชน การตรวจพิสจู น การเสพหรือการติดยาเสพติด และการฟน
 ฟู
สมรรถภาพผูต
 ด
ิ ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด การติดตามผลการแกไขฟน
 ฟู
ผูกระทําความผิดในชุมชน และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้ง
การจัดทํารายงานตาง ๆ ทีเ่ กีย
่ วของ ซึง่
(1) เปนผูท
 ไ่ี ดรบ
ั การฝกอบรมตามทีก
่ รมคุมประพฤติกาํ หนด
(2) ผูป
 ฏิบต
ั งิ านตองมีเวลาการปฏิบต
ั ิ เดือนละไมนอ
 ยกวา 150 ชัว่ โมง

O1* หมายถึง ดํารงตําแหนงประเภททัว่ ไประดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 4 ปขน
้ึ ไป และไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อยางอืน
่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน หรือดํารงตําแหนงระดับปฏิบต
ั งิ านตัง้ แต 2 ปขน
้ึ ไปและ ไดรบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติสําหรับตําแหนงนี้ได
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17. นิติกรทุกสวนราชการ
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ก.
อัตรา
ที่ไดรับ

ประเภท/
ระดับตำแหนง

3,000

K1* - K2

4,500

K2* - K3

6,000

K3* - M1*

(บาท/เดือน)

หลักเกณฑ

ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงนิติกรตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงในสวนราชการหรือหนวยงานตามทีก
่ าํ หนดในประกาศ ก.พ.
ไมนอ
 ยกวารอยละ 80
ในกรณีที่ทางราชการมีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดไปปฏิบัติหนาที่อื่น หรือ
ในสวนราชการหรือหนวยงานอื่นอันเปนเหตุใหผูนั้นไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ
พ.ต.ก. ตามขอกําหนดนี้ เมื่อใด ใหงดจาย พ.ต.ก. สําหรับผูนั้นตั้งแตวันที่ไป
ปฏิบัติหนาที่อื่นเปนตนไป
ในกรณีทผ
่ี ด
ู าํ รงตําแหนงนิตก
ิ ร ซึง่ ไดรบ
ั เงินเพิม
่ สําหรับตําแหนงทีม
่ เี หตุพเิ ศษ
ผูใดจะรับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนงไดตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ตองปฏิบต
ั งิ านดานกฎหมายในสวนราชการหรือหนวยงานตามทีก
่ าํ หนด
ในประกาศ ก.พ. ไมนอยกวารอยละ 80 ระหวางไดรับ พ.ต.ก.
(2) เปนผูผ
 า นการประเมินคุณสมบัตต
ิ ามหลักเกณฑและวิธก
ี ารที่ อ.ก.พ. วิสามัญ
เฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด

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
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18. ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข
ประเภทเงินเพิ่ม : พ.ต.ส.
ตำแหนง : นายแพทย หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย)
อัตรา
ที่ไดรับ

หลักเกณฑ

(บาท/เดือน)

5,000

กลุมที่ 1

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง

10,000

กลุมที่ 2

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและอยูในหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 เปนแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพ เวชกรรมในสาขาตาง ๆ นอกเหนือจากกลุมที่ 3 จากแพทยสภา หรือ
2.2 เปนแพทยทไ่ี ดรบ
ั ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย หรือสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของ ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ
2.3 เปนแพทยทไ่ี ดรบ
ั มอบหมายใหเปนผูร บ
ั ผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ
และมีผลงานเปนที่ประจักษ เปนจํานวนตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.พ.และ
กระทรวงการคลังกําหนด หรือ
2.4 เปนแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการสุขภาพระดับอําเภอ
หรือศูนยบริการระดับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑดี
ติดตอกันมากกวา 4 ป โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเปนปที่ 1

15,000

กลุมที่ 3

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)

50

ตำแหนง : ทันตแพทย หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (ทันตแพทย)
อัตรา
ที่ไดรับ

หลักเกณฑ

(บาท/เดือน)

5,000

กลุมที่ 1

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง

7,500

กลุมที่ 2

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและไดรบ
ั ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทย หรือสาธารณสุข
ทีเ่ กีย
่ วของซึง่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอืน
่ รับรอง

10,000

กลุมที่ 3

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และเปนทันตแพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาตางๆ จากทันตแพทยสภา

ตำแหนง : เภสัชกร หรือผูอํานวยการเฉพาะดาน (เภสัชกรรม)
อัตรา
ที่ไดรับ

หลักเกณฑ

(บาท/เดือน)

1,500

กลุมที่ 1

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง

3,000

กลุมที่ 2

ปฏิบต
ั ห
ิ นาทีห
่ ลักของตําแหนงทีไ่ ดรบ
ั แตงตัง้ ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และเปนเภสัชกรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลักอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
2.1 การเตรียมยาหรือวิเคราะหยาเคมีบําบัด หรือ
2.2 ใหคาํ ปรึกษาแนะนําดานยาในกลุม
 โรคติดตอรายแรง เชน เอดส วัณโรค ฯลฯ
ซึ่งจัดเปนคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจายยาปกติ หรือ
2.3 งานคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทําคดี
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ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตรา
ที่ไดรับ

หลักเกณฑ

(บาท/เดือน)

1,000

กลุมที่ 1

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.1 ใหบริการพยาบาล ในแผนกผูปวยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ
1.2 อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวม
ใหบริการอยางนอย 8 ชัว่ โมงตอสัปดาหในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาล
ในกลุม 1.1

1,500

กลุมที่ 2

ปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 ใหบริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หองสังเกตอาการ หองคลอด
หองผาตัด แผนกผูปวยใน หรือ
2.2 ใหบริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอยางใดอยาง หนึ่งดังนี้
- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
- งานตรวจบําบัดพิเศษโดยพยาบาลทีผ
่ า นการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่
ปฏิบต
ั งิ านในหลักสูตรทีส
่ ภาการพยาบาลรับรอง ไดแก การพยาบาลในหนวยเคมี
บําบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผานกลองหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย
การกระตุน
 พัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด
การพยาบาลผูป
 ว ยทีใ่ ชปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม งานปลูกถายอวัยวะ การบําบัด
ทางจิต-ประสาท การบําบัดยาเสพติด การบําบัดดวยไฟฟา การฟน
 ฟูสมรรถภาพ
ผูปวย/ผูพิการ การใหคําปรึกษาพิเศษดานสุขภาพ (Counseling)
- การตรวจบําบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นตน โดยพยาบาล
ที่ผานการอบรมในหลักสูตรตั้งแต 4 เดือนขึ้นไปที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ
2.3 อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยตองรวม
ใหบริการอยางนอย 8 ชัว่ โมงตอสัปดาห ในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาล
ในกลุม ตาม 2.1 หรือ 2.2
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ตำแหนง : พยาบาลวิชาชีพ (ตอ)
อัตรา
ที่ไดรับ

หลักเกณฑ

(บาท/เดือน)

2,000

กลุมที่ 3

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
- การพยาบาลผูป
 ว ยติดเชือ้ รุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข)
- การปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลขัน
้ สูง โดยผูท
 ไ่ี ดรบ
ั วุฒบ
ิ ต
ั รแสดงความรูค
 วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพฯ(APN) จากสภาการพยาบาลหรือผูที่ไดรับปริญญาโทขึ้นไป
ทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินก
ิ และมีคณ
ุ สมบัตส
ิ มัครสอบวุฒบ
ิ ต
ั รแสดง
ความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล หรือ
3.2 ปฏิบัติงานเปนหัวหนาทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการทาง
การพยาบาล เปนจํานวนตามมาตรฐานทีส
่ าํ นักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลัง
กําหนด หรือ
3.3 อาจารยพยาบาลทีส
่ อนและคุมการฝกปฏิบต
ั งิ านของนักศึกษา โดยตองรวม
ใหบริการอยางนอย 8 ชัว่ โมงตอสัปดาหในหนวยบริการหรืองานบริการพยาบาล
ในกลุม
 ตาม 3.1

ตำแหนงอื่นๆ
อัตรา
ที่ไดรับ

หลักเกณฑ

(บาท/เดือน)

1,000

นักเทคนิคการแพทย นักรังสีการแพทย นักกายภาพบําบัด
นักแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือนักวิชาการศึกษาพิเศษ
ปฏิบต
ั ห
ิ นาทีด
่ า นแกไขความผิดปกติของการสือ่ ความหมาย นักกิจกรรมบําบัดหรือนักอาชีวบําบัด
ที่ปฏิบัติหนาที่ดานกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิก หรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหนาที่ดานจิตวิทยา
คลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ซึ่งปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามที่
ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง

เงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่ประจำ
อยูในตางประเทศ
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เปนคาตอบแทนทีก
่ ำหนดขึน
้ สำหรับขาราชการซึง่ ไดรบ
ั แตงตัง้ ใหดำรงตำแหนงทีป
่ ระจำ
อยูใ นตางประเทศ หรือ ทีเ่ รียกสัน
้ ๆ วา พ.ข.ต. เปนเงินทีจ่ า ยเพิม
่ เติมจากเงินเดือนเพือ
่ ให
ขาราชการทีป
่ ระจำอยูใ นตางประเทศมีคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับภาวะคาครองชีพ และเพียงพอ
การได
ร
าตอบแทนประเภทอื
่นผู
ๆ แทนของประเทศ โดยการไดรับพ.ข.ต. นั้น เปนไปตาม
แกการดำรงชีับพคอย
างสมฐานะการเปน
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 ในแตละประเทศนัน
้ ก็จะมีการกำหนดอัตรา 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 นอกจากนีข้ า ราชการอาจไดรบ
ั พ.ข.ต. สำหรับ
คูสมรสและบุตรในอัตรารอยละ 30 และรอยละ 5 ของอัตรา พ.ข.ต. ที่ขาราชการผูนั้นไดรับ
ตามลำดับ

คาตอบแทนในลักษณะอื่นๆ
ที่สวนราชการกำหนด
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ในระบบคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนสามัญนัน
้ มีคา ตอบแทนอีกหลายลักษณะ
ทีส
่ ว นราชการสามารถกำหนดขึน
้ ตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วของ โดยมีการจายคาตอบแทน
ในหลายรูปแบบ เชน เงินรางวัลจากการปฏิบัติหนาที่ที่กำหนด ไดแก ผูสืบสวน ผูจับกุม ผูรวม
ในการจับกุม ผูสั่งการ ผูรวมวางแผนใหจับกุม ผูพิสูจน นักวิทยาศาสตร เปนตน นอกจากนี้
ยังการจายเงินในลักษณะเปนคาใชจายในการดำเนินงานสำหรับผูที่ปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่
อันไดมาซึง่ คาปรับหรือทรัพยสน
ิ ตางๆ การจายคาตอบแทนในลักษณะนีอ้ าจกำหนดเปนสัดสวน
จากคาปรับหรือมูลคาทรัพยสน
ิ ทีเ่ กีย
่ วของ เพือ่ นำมาแบงจายใหกบ
ั เจาหนาทีท
่ ป
่ี ฎิบต
ั ห
ิ นาทีน
่ น
้ั ๆ
โดยมีตัวอยางของคาตอบแทนในลักษณะนี้ เชน
หนวยงาน
กระทรวงการคลัง
1.กรมสรรพสามิต

ประเภท
คาตอบแทน
เงินรางวัล

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- 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

เงินรางวัล

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และที่แกไขเพิ่มเติม
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หนวยงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. กรมโรงงานอตุสาหกรรม

ประเภท
คาตอบแทน
เงินรางวัล

กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2549
- ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัลและคาใชจายในการดําเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2549

2. สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เงินรางวัล

- ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธก
ี าร และเงือ่ นไขการจายเงินสินบน
เงินรางวัล และคาใชจายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2547
- ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วาดวยหลักเกณฑ วิธก
ี าร และเงือ่ นไขการจายเงินสินบน
เงินรางวัล และคาใชจา ยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน

เงินรางวัล

- ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑวิธีการ
และเงือ่ นไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจา ย
ในการดําเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2549
- ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธก
ี าร
และเงือ่ นไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจา ย
ในการดำเนินงาน ตามกฎหมายวาดวยการทำงานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมการจัดหางาน วาดวยหลักเกณฑ วิธก
ี าร
และเงือ่ นไขการจายเงินสินบน เงินรางวัล และคาใชจา ย
ในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัตก
ิ ารทำงานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
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หนวยงาน

ประเภท
คาตอบแทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เงินรางวัล

กฎหมายที่เกี่ยวของ

- ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัล และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา
พ.ศ. 2550
- ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วาดวยการจายเงิน
สินบนรางวัล และเงินคาใชจายจากเงินคาปรับทางอาญา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

กระทรวงพลังงาน
1. กรมธุรกิจพลังงาน

เงินรางวัล

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

เงินรางวัล
2. กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรก
ั ษพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
1. กรมการคาภายใน

2. กรมทรัพยสิน
ทางปญญา
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

- ระเบียบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรก
ั ษ
พลังงาน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินสินบนรางวัล
และเงินคาใชจายจากคาปรับทางอาญา พ.ศ. 2547

เงินรางวัล

- ระเบียบกรมการคาภายใน วาดวยหลักเกณฑ แบบ
การแบงเงินรางวัลและวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการจายเงิน การขอรับ
เงินสินบนรางวัล และคาใชจายในการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2548

เงินรางวัล

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินรางวัล
หรือเงินสินบนคดีผลิตและจำหนายผลิตภัณฑซีดี หรือ
ผลิตภัณฑเทปที่ละเมิดตอลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547

เงินรางวัล

- ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและวิธี
การจายเงินสินบนรางวัล และเงินคาใชจา ยในการดำเนิน
งาน พ.ศ. 2548
- ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยหลักเกณฑและวิธี
การจายเงินสินบนรางวัล และเงินคาใชจา ยในการดำเนิน
งาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

เงินรางวัลประจำป
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เงินรางวัลประจำป
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานที่ใหกับองคกรภาครัฐ ซึ่งองคกรสามารถนำเงินรางวัล
การไดรับคาตอบแทนประเภทอื่นๆ
ประจำปไปจายเปนคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานภายในองคกรไดตามที่ผูบริหารองคกรกำหนด
และตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดในแตละป
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) ราชการบริหารสวนกลางทีป
่ ฏิบต
ั ริ าชการอยูใ นสวนภูมภ
ิ าค และ
(3) ราชการบริหารสวนภูมิภาค

ภาคผนวก

ตัวยอประเภทตำแหนงและระดับตำแหนง
ลำดับ
1

2

3

4

สายงาน
ประเภทบริหาร

ตัวยอ
S

ระดับสูง

S2

ระดับตน

S1

ประเภทอำนวยการ

M

ระดับสูง

M2

ระดับตน

M1

ประเภทวิชาการ

K

ระดับทรงคุณวุฒิ

K5

ระดับเชี่ยวชาญ

K4

ระดับชำนาญการพิเศษ

K3

ระดับชำนาญการ

K2

ระดับปฏิบัติการ

K1

ประเภททั่วไป

O

ระดับทักษะพิเศษ

O4

ระดับอาวุโส

O3

ระดับชำนาญงาน

O2

ระดับปฏิบัติงาน

O1
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กฎ ก.พ.
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี จึ ง ออก 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) ผู นั้ น ได รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ซึ่ ง ก.พ. รั บ รองว า ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง 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) ผูนั้นไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นซึ่ง ก.พ. รับรองวา
ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ ไ ด รั บ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ สู ง ขึ้ น นั้ น เป น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือนที่ควรไดรับในตําแหนงประเภท สายงาน ระดับ และ
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อัตรานั้นไวแลว ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจปรับใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงประเภท สายงาน
ระดับ และอัตราที่ ก.พ. กําหนดตาม (๑) ตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) ผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้นจาก
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท า จะต อ งดํ า รงตํ า แหน ง ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง โดยใช วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(ข) ผูไดรับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(ค) ผูไดรับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะตองดํารงตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาโทมาแลวไมนอยกวาสองป
(ง) ผูไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชคัดเลือ ก
เพื่อบรรจุเขารับราชการ ปรับใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไมกอนวันที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
(๔) ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท ระดับ สายงานที่ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑ
เงื่อนไข และอัตราเงินเดือนที่จะไดรับหลังผานการทดลองปฏิบัติราชการไวแลว ใหไดรับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่ ก.พ. กําหนด
(๕) ภายใต บั ง คั บ ข อ ๕ ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทเดิ ม หรื อ ต า งประเภท
ในระดั บ ใด ใ ห ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นในอั ต ราที่ ไ ด รั บ อยู เ ดิ ม เ ว น แต ผู นั้ นได รั บ แ ต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงในระดับใดแตเงินเดือนเดิมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับนั้นใหไดรับเงินเดือนในขั้นต่ําของ
ระดับที่ไดรับแตงตั้ง
(๖) ผู ไ ด รั บ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ชํ า นาญการ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ เชี่ ย วชาญ หรื อ ทรงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๕๖ ใหไดรับเงินเดือ นไมต่ํากวา
คากึ่งกลางของเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของระดับที่ไดรับแตงตั้งในอัตราที่ ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
จะพิจารณากําหนด
ขอ ๓ ขา ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ดํ า รงตํ า แหนง ประเภททั่ ว ไประดับ อาวุ โ ส ตํ า แหน ง
ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ และตํ า แหน ง ประเภท สายงาน และระดั บ อื่ น ที่ ก.พ. กํ า หนด
ใหไดรับเงินเดือนดังนี้
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(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน ๓๖,๐๒๐ บาท
เวนแต ผูนั้นดํารงตําแหนงในสายงานที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง
กรณีที่ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา ๓๖,๐๒๐ บาท อยูแลวใหไดรับเงินเดือนตามที่ไดรับอยู
(๒) ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ให ไ ด รั บ เงิ น เดื อ นไม เ กิ น
๖๔,๓๔๐ บาท เว น แต ผู นั้ น ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง
ใหไดรับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผูใดไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตรา ๖๔,๓๔๐ บาท อยูแลวใหไดรับ
เงินเดือนตามที่ไดรับอยู
(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภท สายงาน และระดับอื่นที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินเดือน
ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด
ขอ ๔ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ตามมาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหไดรับเงินเดือนตามที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
ขอ ๕ ในกรณี ที่ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ชั่ ว คราวยั ง มี ผ ลใช บั ง คั บ ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให
ดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ถาเงินเดือนที่ไดรับต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่ไดรับ
แตงตั้งใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิมและไมต่ํากวาขั้นต่ําชั่วคราว
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 :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช ก ฎ ก.พ. ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๕ กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไว ๔ ประเภท
ไดแก ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป
และมาตรา ๔๖ กําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองกับประเภทตําแหนงทั้ง ๔ ประเภทไว ประกอบกับ
มาตรา ๕๐ กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่กําหนดไว
ในบั ญ ชี เ งิ น เดื อนขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง ท า ยพระราชบั ญญั ติ ดั ง กล า ว โดยผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทใด สายงานใด
ระดั บใด จะได รั บ เงิ น เดือ นเท า ใดตามบัญ ชี เ งิน เดื อนขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง ให เ ป น ไปตามที่กํ า หนดในกฎ ก.พ.
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารรั บ เงิ น เดื อ นของข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ สอดคล อ งกั บ การกํ า หนดตํ า แหน ง
ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ และเพื่ อ กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารให ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
ไดรับเงินเดือน จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 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. ว่าด้ว ยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ และตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่น ที่ ก.พ. กําหนด ให้ได้รับ
เงินเดือนดังนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไประดับอาวุโ ส ให้ได้รับเงิน เดือนไม่เกิน ๓๗,๘๓๐ บาท
หรือที่ ก.พ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้น ดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๓๗,๘๓๐ บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่
ได้รับอยู่
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๖๗,๕๖๐ บาท
หรือที่ ก.พ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๖๗,๕๖๐ บาท ให้ได้รับเงิน เดือนตามที่
ได้รับอยู่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่น ที่ ก.พ. กําหนด ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง
ในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติ
และวรรคสอง กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังนั้น เมื่อมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญของตําแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามความจําเป็น จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.นี้ เพื่อให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

กฎ ก.พ.
วาดวยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๗๔ แห งพระราชบั ญญั ติร ะเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บัญ ญั ติ ใ หก ระทํ าได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห ง กฎหมาย ก.พ.
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ.ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่งปหลัง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมาแลวแตกรณี
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดที่ขาราชการพลเรือน
สามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับไดรับตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด หารดวยสอง
เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

“ฐานในการคํานวณ” หมายความวา ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของขาราชการพลเรือนสามัญแตละประเภท แตละสายงาน และแตละระดับ โดยแบงออกเปน
(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดกับ
คากลาง หารดวยสอง
ในกรณีที่คํานวณตามวิธีการดังกลาวแลว มีผ ลทําใหฐานในการคํานวณระดับลางของระดับ
ตําแหนงที่สูงกวา มีคาต่ํากวาหรือเทากับฐานในการคํานวณระดับบนของระดับตําแหนงที่ต่ํากวาซึ่งอยู
ถัดลงไป ก.พ. อาจปรับฐานในการคํานวณระดับลางของระดับตําแหนงที่สูงกวานั้นเสียใหมใหสูงขึ้นได
โดยตองนําภาพรวมของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความวา ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ําถึงคากลาง หรือระหวาง
คากลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แลวแตกรณี และชวงเงิน เดือนที่ ก.พ. ปรับใหสอดคลองกับฐานในการ
คํานวณดวย
ขอ ๓ ใหผูมี อํานาจสั่ งบรรจุแ ละแต งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ เป น ผูบัง คับบั ญชาผูมีอํ านาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือน
ขอ ๔ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการ
ที่กํ าหนดไว ใ นกฎ ก.พ. นี้ และใหนํ าผลการประเมิน ผลการปฏิ บัติ ราชการที่ ได ดํา เนิน การตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๗๖ มาประกอบการพิจารณา โดยใหเลื่อนไดไมเกิน
วงเงินที่สวนราชการไดรับการจัดสรรใหใชในการเลื่อนเงินเดือน
การเลื่อ นเงิน เดือ นใหขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อ นไดไมเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญโดยมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แตใชวิธีการ
หารเฉลี่ยเพื่อ ใหขา ราชการพลเรือนสามัญทุก คนไดรั บการเลื่อ นเงิน เดื อ นในอั ตราร อยละที่ เทากั น
จะกระทํามิได
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกิน
รอยละหกของฐานในการคํานวณ และใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศอัตรารอยละ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาทใหปดเปนสิบบาท
ขอ ๕ การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญโดยปกติใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ ๖ ให ก.พ. กําหนดคากลาง ฐานในการคํานวณ และชวงเงินเดือนตามกฎ ก.พ. นี้
แลวใหสํานักงาน ก.พ. แจงสวนราชการและจังหวัดทราบเปนการลวงหนา
ขอ ๗ ผลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญแตละคนในแตละครั้ง ใหผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดใหมีการแจงใหขาราชการพลเรือนสามัญทราบเปนขอมูลเฉพาะแตละบุคคล
การแจงผลการเลื่อนเงิน เดือนตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย อัตรารอยละที่ไดรับการเลื่อน
ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงไดรับเมื่อไดรับการเลื่อนตามผลการ
เลื่อนเงินเดือนนั้น
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนใหแจงเหตุผลที่ไมไดเลื่อนเงินเดือน
ใหผูนั้นทราบดวย
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งตองอยู
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไมต่ํากวาระดับพอใชหรือรอยละ
หกสิบ
(๒) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําให
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(๔) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
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(๕) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(๖) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๗) ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงาน
และสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(๙) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึง
วันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนําขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการ
ในตางกระทรวง ทบวง กรม ไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรือ
งานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอื่นของรัฐ ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
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ปฏิบั ติงานในครึ่งปที่แ ลวมาของข าราชการพลเรือนสามัญผู นั้นทุ กตํ าแหนงและทุ กแห งมาประกอบ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หรือถูกสั่งใหไปทําการใดซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งใหมีการคํานวณเพื่อ
หาอัตราเงินเดือนที่ขาราชการผูนั้นจะไดรับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ก.พ. กําหนด
ขอ ๑๒ ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูใดถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟอง
คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นไมได
ขอ ๑๓ ในกรณี ที่ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ที่ ห นั ก กว า โทษ
ภาคทัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไม
เลื่ อนเงิน เดื อ นมาแล วเพราะเหตุที่ ถู กลงโทษทางวิ นัย หรือ ถู กศาลพิ พากษาในคดีอ าญาให ล งโทษ
จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผ ลทําให
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
เสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๑๕ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือ นใหผูนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญในวันที่ ๓๐ กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
ขอ ๑๖ ในครึ่งปที่แลวมาถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนเงินเดือน
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายนหรือ ๑ ตุลาคม ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อน
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เงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยใหมีผลในวันที่ผูนั้น
ถึงแกความตาย
ขอ ๑๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด
สําหรับตําแหนงที่ดํารงอยูแลว หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและเงินเดือนที่ไดรับอยูนั้น
ต่ํากวาเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหมนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษได โดยใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกลาว โดยใหเลื่อนเงินเดือนตั้งแตวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น
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
ในกรณี ที่ขาราชการพลเรือ นสามัญ ผูใ ดไมอยูใ นหลักเกณฑที่จ ะไดรับ การเลื่อ นเงิ น เดือ น
เพราะเหตุอื่นนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงิน เดือนใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ
สั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา อ.ก.พ.
กระทรวงเห็นชอบดวยใหนําเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณา ถา ก.พ. เห็นชอบดวยจึงจะสั่งเลื่อนเงินเดือนได
ขอ ๑๙ ในวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ ถาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อน
เงินเดือน แตตองรอการเลื่อนเงินเดือนไวเพราะเหตุที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอน
วันที่กฎ ก.พ.นี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ผูนั้นที่ไดรอไวทั้งหมด
ขอ ๒๐ ในกรณีที่เงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราวของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทใด ระดับใด
ยังมีผลใชบังคับอยู คําวา “เงินเดือนขั้นต่ํา” ตามกฎ ก.พ. นี้ ใหหมายความถึงเงินเดือนขั้นต่ําชั่วคราว
ขอ ๒๑ การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ สําหรับครึ่งปหลังของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชบังคับอยูกอนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ
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ขอ ๒๒ ผูที่ไดรับการยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงของ
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
ไวสําหรับการเลื่อนเงินเดือนขั้นสูงของประเภทตําแหนง และระดับ
ใหไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๘ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

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

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๘ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

กฎ ก.พ.
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๐ วรรคสามและวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. โดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี จึ ง ออกกฎ ก.พ. ไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในประเภท สายงาน
และระดับตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาวใหมีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนง
(๒) ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ผู ใ ด หากได รั บ คํ า สั่ ง
ให ไ ปปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น และมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ห ลั ก ของตํ า แหน ง ที่ ต นดํ า รงอยู ไม มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
เงินประจํ าตํา แหนง ตั้งแตวัน ที่ไมไ ดปฏิ บัติห นาที่ หลักของตํ า แหนงที่ตนดํา รงอยู เวนแตในกรณี ที่
ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไปและไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่อื่นที่มีลักษณะ
เปนงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะดานเหมือนหนาที่หลักของตําแหนงที่ตนดํารงอยูเดิม ใหไดรับ
เงินประจําตําแหนงในอัตราเดิมของตําแหนงตอไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๘ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

(๓) ข าราชการพลเรื อนสามั ญซึ่ งได รั บแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งที่ ได รั บเงิ นประจํ าตํ าแหน ง
และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นไมเต็มเดือนในเดือนใด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงสําหรับ
เดือนนั้นตามสวนจํานวนวันที่ไดดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว
(๔) ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
เงินประจําตําแหนง และไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงนั้นเกินหนึ่งตําแหนง ใหไดรับเงินประจําตําแหนง
สําหรับตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว
(๕) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง และไดรับคําสั่ง
ใหไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงประเภทเดียวกันที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง และไดปฏิบัติหนาที่หลัก
ในตําแหนงที่ตนไปปฏิบัติหนาที่ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามอัตราเดิมของตนตอไป
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
ได รั บ คํ า สั่ ง ให ไ ปปฏิ บั ติ ห น า ที่ หรื อ รั ก ษาราชการแทน หรื อ รั ก ษาการในตํ า แหน ง ที่ มี สิ ทธิ ได รั บ
เงินประจําตําแหนงตางประเภทกัน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอั ตราของตําแหน งเดิมตอไปนับแต
วันที่เขาปฏิบัติหนาที่หลักในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ หรือรักษาราชการแทน หรือ
รักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือน
(๖) ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง และไดรับคําสั่ง
ให ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ ห น ว ยงานอื่ น ในประเทศตามระเบี ย บ ก.พ. ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ และวิ ธี การ
พัฒนาขาราชการโดยการใหไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอื่นในประเทศ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา
ของตําแหนงเดิมตอไป
ขอ ๓ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานตามบั ญ ชี
กําหนดสายงานที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงทายกฎ ก.พ. นี้ ในตําแหนงประเภทใด ระดับใด
ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในอัตรา
ดังนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) ตํา แหนง ประเภทบริ ห ารระดั บ สูง ดัง ต อ ไปนี้ ให ไ ดรั บ เงิ น ประจํา ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๑๔,๕๐๐ บาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๘ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

(ก) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งมิใชหัวหนาสวนราชการตาม (๓) (ข) (ค)
(ง) และ (จ)
(ข) ผูวาราชการจังหวัด
(ค) เอกอั ค รราชทู ต ที่ เ ป น หั ว หน า สถานเอกอั ค รราชทู ต หั ว หน า คณะผู แ ทนถาวร
แหงประเทศไทยประจําองคการสหประชาชาติ หัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลก
และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง
(ง) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ไดแก รองปลัดกระทรวง และ
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(จ) รองหั ว หน า ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กรมในสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี และอยู ใ น
บั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก รองเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ า ยบริ ห าร
รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ รองผู อํ า นวยการ
สํานักงบประมาณ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ฉ) รองหัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรื อทบวง และอยู ในบั งคั บบั ญชาของนายกรั ฐมนตรี ได แก รองเลขาธิ การคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ช) รองหัวหนาสวนราชการที่มี ฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และขึ้นตรง
ต อ รั ฐ มนตรี ได แ ก รองเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ซ) หั ว หน า ส ว นราชการซึ่ ง ไม มี ฐ านะเป น กรมแต มี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเป น อธิ บ ดี ห รื อ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดี ไดแก เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ผูอํานวยการสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ และเลขาธิการสํานักงานสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
(ฌ) ผูตรวจราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๘ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

(ญ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา
เดียวกันนี้
(๓) ตํา แหนง ประเภทบริ ห ารระดั บ สูง ดัง ต อ ไปนี้ ให ไ ดรั บ เงิ น ประจํา ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๒๑,๐๐๐ บาท
(ก) หั ว หน า ส ว นราชการที่ มี ฐ านะเป น กระทรวง ได แ ก ปลั ด กระทรวง และปลั ด
สํานักนายกรัฐมนตรี
(ข) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรี และอยูในบังคับบัญชา
ขึ้ น ตรงต อ นายกรั ฐ มนตรี ได แ ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ข า วกรองแห ง ชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ค) หัวหน าส ว นราชการที่มี ฐ านะเปน กรมไม สัง กัด สํา นั กนายกรั ฐ มนตรี กระทรวง
หรื อ ทบวง และอยู ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี ได แ ก เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ง) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
ไดแก เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(จ) ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตามที่ ก.พ. กําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนง
ในอัตราเดียวกันนี้
(๔) ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ ต น ให ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๕,๖๐๐ บาท
(๕) ตํ า แหน ง ประเภทอํ า นวยการระดั บ สู ง ให ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ที่มีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๘ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

(๗) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา
๕,๖๐๐ บาท
(๘) ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ เชี่ ย วชาญ ให ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๙,๙๐๐ บาท
(๙) ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ให ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๑๓,๐๐๐ บาท
(๑๐) ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท
(๑๑) ตํ า แหน ง ประเภททั่ ว ไประดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ให ไ ด รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในอั ต รา
๙,๙๐๐ บาท
ขอ ๔ การกํ า หนดประเภทตํ า แหน ง สายงาน ระดั บ และจํ า นวนตํ า แหน ง ที่ ไ ด รั บ
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.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.
๙๓.
๙๔.
๙๕.
๙๖.
๙๗.
๙๘.
๙๙.
๑๐๐.
๑๐๑.
๑๐๒.
๑๐๓.
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.

สายงานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
สายงานสังคมสงเคราะห
สายงานสัตววิทยา
สายงานสํารวจดิน
สายงานอักษรศาสตร
สายงานภาษาโบราณ
สายงานวรรณศิลป
สายงานอาลักษณ
สายงานอุตุนิยมวิทยา
สายงานวิชาการชางศิลป
สายงานจิตรกรรม
สายงานมัณฑนศิลป
สายงานประติมากรรม
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานกายภาพบําบัด
สายงานทันตแพทย
สายงานพยาบาลวิชาชีพ
สายงานแพทย
สายงานนายสัตวแพทย
สายงานเทคนิคการแพทย
สายงานเภสัชกรรม
สายงานวิศวกรรมเครื่องกล
สายงานวิศวกรรมไฟฟา
สายงานวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร
สายงานวิศวกรรมโยธา
สายงานวิศวกรรมเหมืองแร
สายงานสถาปตยกรรม
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.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

สายงานวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ
สายงานวิชาการบัญชี
สายงานวิชาการประมง
สายงานวิชาการปาไม
สายงานวิชาการพาณิชย
สายงานวิชาการภาษี
สายงานวิชาการมาตรฐาน
สายงานวิชาการแรงงาน
สายงานวิชาการละครและดนตรี
สายงานวิทยาศาสตรการแพทย
สายงานวิชาการศึกษา
สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
สายงานวิชาการสรรพสามิต
สายงานวิชาการสรรพากร
สายงานวิชาการสาธารณสุข
สายงานวิชาการอาหารและยา
สายงานวิทยาศาสตร
สายงานวิศวกรรมสํารวจ
สายงานอักษรศาสตร
สายงานประติมากรรม
สายงานทันตแพทย
สายงานแพทย
สายงานนายสัตวแพทย
สายงานวิศวกรรมโยธา
สายงานสถาปตยกรรม
สายงานวิศวกรรมชลประทาน
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร
สายงานวิศวกรรมการเกษตร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๒๘ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๐ วรรคสามและวรรคสี่ บั ญ ญั ติ ว า ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ อาจได รั บ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด และผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้
ในอัตราใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๐ วรรคสามและวรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการ
เกี่ย วกับการจํากัดสิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย
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
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

บัญชีกําหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รบั เงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 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 ระดับทรงคุณวุฒิ 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. สายงานวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
๑๖. สายงานวิชาการบัญชี
๑๗. สายงานวิชาการประมง
๑๘. สายงานวิชาการป่าไม้
๑๙. สายงานวิชาการพาณิชย์
๒๐. สายงานวิชาการภาษี
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. สายงานอักษรศาสตร์
๓๔. สายงานประติมากรรม
๓๕. สายงานทันตแพทย์
๓๖. สายงานแพทย์
๓๗. สายงานนายสัตวแพทย์
๓๘. สายงานวิศวกรรมโยธา
๓๙. สายงานสถาปัตยกรรม
๔๐. สายงานวิศวกรรมชลประทาน
๔๑. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
๔๒. สายงานวิศวกรรมการเกษตร
๔๓. สายงานวิชาการช่างศิลป์
๔๔. สายงานมัณฑนศิลป์
๔๕. สายงานจิตรกรรม
๔๖. สายงานเภสัชกรรม
๔๗. สายงานพยาบาลวิชาชีพ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่
๑. สายงานการข่าว
๒. สายงานทรัพยากรบุคคล
๓. สายงานการผังเมือง
๔. สายงานวิเคราะห์ผังเมือง
๕. สายงานสืบสวนสอบสวน
๖. สายงานกีฏวิทยา
๗. สายงานเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ
๘. สายงานคุมประพฤติ
๙. สายงานวิชาการปฏิรูปที่ดิน
๑๐. สายงานจิตวิทยา

๔
๑๑. สายงานนักเดินเรือ
๑๒. สายงานตรวจสอบบัญชี
๑๓. สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๔. สายงานวิชาการศุลกากร
๑๕. สายงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
๑๖. สายงานนิติการ
๑๗. สายงานกฎหมายกฤษฎีกา
๑๘. สายงานนิติวิทยาศาสตร์
๑๙. สายงานโบราณคดี
๒๐. สายงานภัณฑารักษ์
๒๑. สายงานพัฒนาการกีฬา
๒๒. สายงานพัฒนาการท่องเที่ยว
๒๓. สายงานพัฒนาระบบราชการ
๒๔. สายงานพัฒนาสังคม
๒๕. สายงานภูมิสถาปัตยกรรม
๒๖. สายงานวิเคราะห์งบประมาณ
๒๗. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๘. สายงานประเมินราคาทรัพย์สิน
๒๙. สายงานวิชาการอุตสาหกรรม
๓๐. สายงานวิชาการส่งเสริมการลงทุน
๓๑. สายงานวิเทศสัมพันธ์
๓๒. สายงานวิชาการพลังงาน
๓๓. สายงานเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
๓๔. สายงานวิชาการกษาปณ์
๓๕. สายงานวิชาการเกษตร
๓๖. สายงานวิชาการขนส่ง
๓๗. สายงานวิชาการคลัง
๓๘. สายงานวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
๓๙. สายงานวิชาการเงินและบัญชี
๔๐. สายงานวิชาการตรวจสอบบัญชี

๕
๔๑. สายงานตรวจสอบภาษี
๔๒. สายงานวิชาการทรัพยากรธรณี
๔๓. สายงานวิชาการทัณฑวิทยา
๔๔. สายงานวิชาการที่ดิน
๔๕. สายงานธรณีวิทยา
๔๖. สายงานวิชาการบัญชี
๔๗. สายงานประชาสัมพันธ์
๔๘. สายงานวิชาการประมง
๔๙. สายงานวิชาการป่าไม้
๕๐. สายงานวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
๕๑. สายงานวิชาการพัฒนาชุมชน
๕๒. สายงานวิชาการพาณิชย์
๕๓. สายงานวิชาการภาษี
๕๔. สายงานวิชาการมาตรฐาน
๕๕. สายงานวิชาการยุติธรรม
๕๖. สายงานวิชาการแรงงาน
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. สายงานวิชาการสหกรณ์
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. สายงานสังคมสงเคราะห์
๘๖. สายงานสัตววิทยา
๘๗. สายงานสํารวจดิน
๘๘. สายงานอักษรศาสตร์
๘๙. สายงานภาษาโบราณ
๙๐. สายงานวรรณศิลป์
๙๑. สายงานอาลักษณ์
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. สายงานฟิสิกส์รังสี
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 ระดับชํานาญการ 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. สายงานฟิสิกส์รังสี
๑๕. สายงานรังสีการแพทย์
๑๖. สายงานวิศวกรรมชลประทาน
๑๗. สายงานวิศวกรรมนิวเคลียร์
๑๘. สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม
๑๙. สายงานวิศวกรรมโลหการ
๒๐. สายงานชีววิทยารังสี
๒๑. สายงานนิวเคลียร์เคมี
๒๒. สายงานนิวเคลียร์ฟิสิกส์
๒๓. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๔. สายงานวิศวกรรมการเกษตร
๒๕. สายงานกิจกรรมบําบัด
๒๖. สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
๒๗. สายงานแพทย์แผนไทย
๒๘. สายงานจิตวิทยาคลินิก

๙
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ได้แก่
๑. สายงานปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม
๒. สายงานนาฏศิลป์
๓. สายงานดุริยางคศิลป์
๔. สายงานคีตศิลป์
----------------------------

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ ก.พ. ได้กําหนดให้สายงานวิชาการช่างศิลป์
สายงานมัณฑนศิลป์ สายงานจิตรกรรม สายงานเภสัชกรรม และสายงานพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงาน
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กําหนดให้สายงานแพทย์แผนไทยเป็นสายงาน
ที่มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และกําหนดให้
สายงานนักจิตวิทยาคลินิกเป็นสายงานที่มีสิทธิได้รับ เงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

