ถาม – ตอบ
การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
(หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553)
การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ
1. ถาม การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการกําหนดเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงจะเกิดผลดี
อย่างไร
ตอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นและกําหนดให้เป็นแบบช่วง เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงระบบเงินเดือนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ใน
ระบบราชการ เนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นจะทําให้ช่องว่างของ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการและเอกชนลดน้อยลง และการกําหนดเงินเดือน
แรกบรรจุแบบช่วงจะมีความยืดหยุ่นที่ส่วนราชการสามารถพิจารณากําหนดเงินเดือนเริม่ ต้น
สํ า หรั บ ผู้ บ รรจุ เ ข้ า รั บ ราชการให้ เ หมาะสมตามคุ ณ สมบั ติ ข องแต่ ล ะบุ ค คลได้ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ก.พ. ได้เห็นชอบในหลักการที่กําหนดเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนแรกจ้างของภาคเอกชนภายใน 5 ปี ด้วย
2. ถาม การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่นี้จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง
ตอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่จะมีผลกระทบต่อผู้ที่เป็นข้าราชการปัจจุบัน คือ ผู้ที่
เข้ารับราชการใหม่ซึ่งได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราที่ปรับใหม่จะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า
หรือเท่ากับผู้ที่เป็นข้าราชการในปัจจุบัน ซึ่งผลกระทบนี้จะได้รับการเยียวยาโดยการปรับ
เงินเดือนชดเชยให้ผู้ที่เป็นข้าราชการปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เงินเดือนของผู้ที่เข้ารับราชการใหม่สูง
กว่าเงินเดือนของผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่เดิม
3. ถาม อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ข องข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ที่ จ ะนํ า มาใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2553 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร
ตอบ มีการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่อง คือ
(1) ปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ทุ ก วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา โดยมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่
1 ตุลาคม 2553 เช่น
วุฒิปริญญาตรี ปรับจาก 7,940 บาท เป็น 8,700 บาท
วุฒิปริญญาโท ปรับจาก 9,700 บาท เป็น 12,000 บาท
วุฒิปริญญาเอก ปรับจาก 13,110 บาท เป็น 16,200 บาท
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(2) กําหนดอัต ราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นแบบช่วง (ขั้นต่ํา – ขั้นสูง ) สําหรับแต่ละวุฒิ
การศึกษา โดยมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ
ก. ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554
วุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ
8,700 – 8,970 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ
12,000 – 12,360 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ
16,200 – 16,690 บาท
ข. ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
วุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ
วุฒิปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ

8,700 – 9,230 บาท
12,000 – 12,720 บาท
16,200 – 17,180 บาท

ค. ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2555
วุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ
8,700 – 9,570 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ
12,000 – 13,200 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ
16,200 – 17,820 บาท
4. ถาม การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงคืออะไร
ตอบ การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง คือ การกําหนดเงินเดือนขั้นต่ํา - ขั้นสูง
สําหรับแต่ละคุณ วุฒิการศึกษา เพื่อให้เ กิด ความยืด หยุ่ น สําหรับ แต่ละส่ ว นราชการที่จ ะ
พิจารณาสั่ง ให้ผู้บ รรจุเ ข้ารับ ราชการแต่ละรายได้ รับเงิ น เดื อนอัต ราใดอัต ราหนึ่งในช่ว ง
เงินเดือนตั้งแต่ขั้นต่ําถึงขั้นสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม
ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ.
5. ถาม ข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่ากับขั้น
สูงทุกคนหรือไม่
ตอบ ไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ อ.ก.พ. กระทรวงฯ กําหนด และคุณสมบัติของ
บุคคลนั้น ๆ
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การกําหนดให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง
6. ถาม การสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนอัตราใดในช่วงเงินเดือนขั้นต่ํา – ขั้นสูง
จะต้องดําเนินการอย่างไร
ตอบ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพิ่มเติม และเสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.พ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วน
ราชการจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์เพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนอัตรา
ใดอัตราหนึ่งที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ํา และไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ขั้นสูง
7. ถาม อ.ก.พ. ฯ จะพิ จ ารณากํ า หนดปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ร าชการ
อย่างไร
ตอบ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนด
ปัจจัยอย่างน้อย 4 ปัจจัย ที่เห็นว่า มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการจากปัจจัย
ต่าง ๆ 8 ปัจจัย ดังนี้
(1) ลําดับที่หรือผลคะแนนสอบบรรจุเข้ารับราชการ
(2) ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
(3) ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
(4) ใบประกอบวิชาชีพ
(5) ความขาดแคลนผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
(6) ผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง
(7) การมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ
(8) การบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ. กําหนด
การกํ าหนดปั จจั ย ดัง กล่ าว อ.ก.พ.ฯ จะพิ จ ารณากํ าหนดปัจ จั ยที่ เหมื อนกัน ทั้ ง
กระทรวง หรือแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละกรมก็ได้ และจะพิจารณาเลือก
ปัจจัยที่แ ตกต่างกันตามประเภทตําแหน่ง ระดับการศึกษา สายงาน ตําแหน่ง ก็ไ ด้ เมื่อ
พิจารณากําหนดปัจจัยแล้ว ให้นําเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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8. ถาม การพิจารณาเลือกปัจจัย มีแนวทางการพิจารณาอย่างไร
ตอบ การพิจารณาเลือกปัจจัยจะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยปัจจัยที่
เลือกควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสายงานหรือ ตําแหน่ง ที่ จะบรรจุ แ ละแต่ง ตั้ งในแต่ล ะ
กระทรวง หรือกรม โดยอาจพิจารณาจากแนวทางดังนี้
• ปัจจัยลําดับที่หรือผลคะแนนสอบบรรจุเข้ารับราชการ ควรพิจารณาใช้กับตําแหน่ง
ที่มีการสอบแข่งขันทั่วไปและมีผู้สมัครสอบจํานวนมาก
• ปัจจัยความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น ควรพิจารณา
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ เช่น
ส่วนราชการที่โดยลักษณะงานต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทํางานอยู่
แล้ว ก็ไม่ควรกําหนดปัจจัยด้านภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่อาจกําหนด
ปัจจัยทางด้านภาษาอื่นที่ขาดแคลนแทน กรณีที่เลือกใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการ
พิ จ ารณาและไม่ มี ส ถาบั น รั บ รองภาษานั้ น ๆ อาจกํ า หนดให้ ผู้ มี ค วามรู้ ด้ า นภาษาเป็ น
กรรมการทดสอบหรือสัมภาษณ์
• ปัจจัยประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ควร
พิจารณาประสบการณ์ทํางานก่อนเข้ารับราชการที่เห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น
ประสบการณ์ ก ารเป็ น โฆษก หรื อ ผู้ สื่ อ ข่ า ว สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์
ประสบการณ์ในการอบรม
• ปัจจัยการมีใบประกอบวิชาชีพ อาจพิจารณากําหนดปัจจัยนี้สําหรับบางตําแหน่ง
งานที่พิจารณาเห็นว่า การมีใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ
• ปัจจัยความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ อาจพิจารณา
กําหนดปัจจัยนี้สําหรับสายงานที่ส่วนราชการหาผู้มาบรรจุและแต่งตั้งได้ยาก ซึ่งอาจเป็น
สายงานหลักของส่วนราชการ หรือไม่เป็นสายงานหลักก็ได้
• ปัจจัยผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง ปัจจัยนี้พิจารณาจากรางวัลที่ได้รับ เช่น การได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
• ปัจจัยการมีวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า ๑ คุณวุฒิ พิจารณาการมีคุณวุฒิ
การศึกษาอื่นในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้บรรจุเข้ารับราชการ

5
• ปัจจัยการบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และ
ประเภททั่ ว ไประดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ในสายงานที่ ก.พ. กํ า หนด ซึ่ ง ก.พ. กํ า หนดไว้ ต าม
เอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17
กันยายน 2553
การพิจารณาประกาศนียบัตรต่าง ๆ เช่น ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย และ
ประกาศนียบัตรที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรม ควรพิจารณากําหนดเป็นปัจจัยความ
ขาดแคลน หรือ ปัจจัยประสบการณ์ ที่ไม่ใช่ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ
9. ถาม นอกจากการกํ า หนดปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งน้ อ ย
4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย แล้ว อ.ก.พ. ฯ จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพิ่มเติม
อย่างไร
ตอบ เมื่อ อ.ก.พ.ฯ พิจารณาเลือกปัจจัยเป็น รายกระทรวง หรือรายกรมแล้ว จะต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อกําหนดเงินเดือนสําหรับแต่ละปัจจัย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนดปัจจัยสําหรับผู้บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญา
ตรี แ ละปริ ญ ญาโทของกระทรวงไว้ 4 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ 1) ลํ า ดั บ ที่ ห รื อ ผลคะแนน
2) ประสบการณ์ ในการทํ างานที่ เกี่ ย วข้ อ ง 3) ความรู้ ความสามารถด้ านภาษาอั ง กฤษ
4) การบรรจุในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในสายงานที่ ก.พ.กําหนด และกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพิ่มเติม ดังนี้
วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย

เงินที่จะได้เพิ่ม
บาท (ร้อยละ)

ปริญญาตรี

270 บาท

1. ลําดับทีห่ รือ
ผลคะแนน

50 บาท

2. ประสบการณ์ใน
การทํางานที่

(ร้อยละ 20)
70 บาท
(ร้อยละ 25)

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการอยู่ในลําดับทีไ่ ม่เกิน
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 และมีผลคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ
80
มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารงานบุคคล โดยมีเอกสาร
แสดงประวัติการทํางาน ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ดังนี้
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วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย

เงินที่จะได้เพิ่ม
บาท (ร้อยละ)

เกี่ยวข้อง

3. ความรู้
ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ

4. การบรรจุในสาย
งานที่ ก.พ. กําหนด

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข
• ประสบการณ์ 2 ปี ขึน้ ไป รับเพิ่มขึน้ 50 บาท
• ประสบการณ์ 3 ปี ขึน้ ไป รับเพิ่มขึน้ 70 บาท

70 บาท
(ร้อยละ 25)

80 บาท

• เป็นผู้จบการศึกษาวุฒปิ ริญญาตรีจากต่างประเทศ หรือ
จบการศึกษาวุฒปิ ริญญาตรีในประเทศและมีคะแนนสอบ
TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป
(คะแนน TOEFL หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ เช่น IELTS
CU-TEP)
บรรจุเข้ารับราชการในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์

(ร้อยละ 30)

วุฒิปริญญาตรี กําหนดเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ํา – ขั้นสูง คือ 8,700 – 8,970 บาท
1) นาย ก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาตรี ไม่มีคุณสมบัติอื่นใดตาม
ปัจจัยที่ อ.ก.พ.ฯ กําหนด ดังนั้นนาย ก จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ําคือ 8,700 บาท
2) นาย ข บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการด้ ว ยวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี จ ากในประเทศ มี
ประสบการณ์ทํางานด้านบริหารงานบุคคล 2 ปี มีผลคะแนนสอบ TOEFL เท่ากับ 550 คะแนน ดังนั้น
นาย ก จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุคือ 8,700 + 50 + 70 = 8,820 บาท
วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย

เงินที่จะได้เพิ่ม
บาท (ร้อยละ)

ปริญญาโท

360 บาท

1. ลําดับทีห่ รือ
คะแนนสอบ

40 บาท
(ร้อยละ 10)

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการอยู่ในลําดับทีไ่ ม่เกิน
เปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 และมีผลคะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อย
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วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย

เงินที่จะได้เพิ่ม
บาท (ร้อยละ)

หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข
ละ 80

2. ประสบการณ์ใน
การทํางานก่อน
บรรจุเข้ารับราชการ
3. ความรู้
ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ

4. การบรรจุในสาย
งานที่ ก.พ. กําหนด

70 บาท
(ร้อยละ 20)

110 บาท
(ร้อยละ 30)

140 บาท

มีประสบการณ์ในงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี
เอกสารแสดงประวัตกิ ารทํางาน ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึน้
ดังนี้
• ประสบการณ์ 2 ปี ขึน้ ไป รับเพิ่มขึน้ 60 บาท
• เป็นผู้จบการศึกษาวุฒปิ ริญญาโทจากต่างประเทศ
หรือ จบการศึกษาวุฒิปริญญาโทในประเทศและมี
คะแนนสอบ TOEFL ตัง้ แต่ 550 คะแนน ขึ้นไป
(คะแนน TOEFL หรือคะแนนอื่นที่เทียบกันได้ เช่น
IELTS CU-TEP,)
บรรจุเข้ารับราชการในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์

(ร้อยละ 40)

วุฒปิ ริญญาโท กําหนดเงินเดือนแรกบรรจุขนั้ ต่ํา – ขั้นสูง คือ 12,000 – 12,360 บาท
1) นาย ค บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาโทจากต่างประเทศ ตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอบเข้ารับราชการในลําดับที่ 1 มีประสบการณ์ทํางานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 2
ปี นาย ก จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ คือ 12,000 + 50 +60 +100 +150 = 12,360 บาท
2) นาย ง บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาโทจากในประเทศ ตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นาย ก จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุคือ 12,000 + 150 = 12,150 บาท
10. ถาม ส่ ว นราชการจะต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งไรบ้ า งตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
ตอบ

1. ปรับเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553
และได้รับเงินเดือนอยู่ใน “ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ” ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของสิ่งที่
ส่งมาด้วย และเอกสารแนบท้าย 3
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2. จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงเพื่อให้ผู้
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ
อ.ก.พ. กรม ปฏิบั ติหน้ าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา แล้วเสนอ ก.พ. พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบ เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554
11. ถาม เมื่อ อ.ก.พ. ประจําส่วนราชการ กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สําหรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง แล้ว จะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อใด
ตอบ เมื่อ อ.ก.พ.ฯ กํ าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข แล้ว จะเปลี่ยนแปลงเมื่ อ
พิจารณาเห็นว่า ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่กําหนดไว้ ไม่เหมาะสมสําหรับการ
กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ หรืออาจพิจารณาทบทวนเป็นรายปี
การปรับเงินเดือนชดเชย
12. ถาม ผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่คือใคร
บ้าง
ตอบ ผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการทุกคุณวุฒิก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และเงินเดือนยังไม่
เกิน “ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ” ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และ
เอกสารแนบท้าย 3
13. ถาม การปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
จะต้องดําเนินการก่อนหรือหลังการเลื่อนเงินเดือนและการปรับเงินเดือนกรณีอื่นที่จะมีผล
ในวันเดียวกัน
ตอบ การปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้
ปรับหลังการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อน ย้าย โอน และการปรับ
เงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
14. ถาม การรับโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก่อ นวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2553 จะได้ รั บ การปรั บ เงิ น เดื อ นเพื่ อ ชดเชยการกํ า หนดอั ต รา
เงินเดือนแรกบรรจุอย่างไร
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ตอบ การรั บ โอนข้ า ราชการที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ มาบรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และผู้นั้นเงินเดือนยังไม่เกิน “ช่วงเงินเดือนที่ได้รับ
การปรับ” ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และเอกสารแนบท้าย 3 ให้ผู้นั้น
ได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยปรับเงินเดือนผู้นั้น
เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ4
15. ถาม กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น จากคุณวุฒิที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ จะได้ปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยกรณีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุอย่างไร
ตอบ ข้าราชการผู้ใดที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้มีคําสั่ง
ให้ปรับเงินเดือนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ผู้นั้นจะได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยตาม
คุ ณ วุ ฒิ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ห รื อ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย ( ต า ม ข้ อ 3. 3 ข อ ง ห นั ง สื อสํ า นั ก ง าน ก . พ .
ว 31/2553)
นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 1 ลงวันที่
11 มกราคม 2554 เพิ่มเติมสําหรับกรณีดังนี้
• ข้ า ราชการผู้ ซึ่ ง ส่ ว นราชการรั บ โอนมาแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ก่ อ นวั น ที่
1 ตุลาคม 2553 โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิที่เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้นแล้ว ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้นในระดับปริญญาด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ว 31/2553
• ข้าราชการผู้มีวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553
แต่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้มีคําสั่งให้ปรับเงินเดือนตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือ
สูงขึ้นแล้ว ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยตามวุฒิที่เพิ่มขึ้นหรือสูงขึน้ ใน
ระดับปริญญาด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ว 31/2553
• ข้าราชการผู้ ดํารงตํา แหน่ ง ประเภทวิ ชาการก่ อนวั น ที่ 1 ตุ ลาคม 2553 ซึ่ ง
เปลี่ยนสายงานจากตําแหน่งประเภททั่วไป หรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการก่อนวันที่
1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่บรรจุจากผู้มีวุฒิต่ํากว่าระดับปริญญาและ
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ได้รับอนุมัติการจัดตําแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่
11 ธันวาคม 2551 ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยตามคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2
ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ว 31/2553
16. ถาม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เมื่อส่วนราชการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการผู้ใดแล้ว หากส่วนราชการจะมีคําสั่งให้ข้าราชการผู้นั้น ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และปรับเงินเดือน โดยมีผลในวันเดียวกัน
(๑ เมษายน ๒๕๕๔) ส่วนราชการต้องดําเนินการอย่างไร
ตอบ หลังจากออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนแล้ว ให้ออกคําสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น โดยอาศัยอํานาจของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใช้อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดไว้ใน
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ แล้ว
จึงออกคําสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าบัญชีเงินเดือนใหม่
****************

