
ถาม – ตอบ 

การกําหนดอัตราเงินเดอืนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 
(หนังสือสํานกังาน ก.พ. ดว่นท่ีสุด ท่ี นร 1008.1/ว 31 ลงวันท่ี 17 กนัยายน 2553) 

การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ 

1. ถาม การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการกําหนดเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงจะเกิดผลดี
อย่างไร 

ตอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นและกําหนดให้เป็นแบบช่วง เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงระบบเงินเดือนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ใน
ระบบราชการ เนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นจะทําให้ช่องว่างของ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการและเอกชนลดน้อยลง และการกําหนดเงินเดือน
แรกบรรจุแบบช่วงจะมีความยืดหยุ่นท่ีส่วนราชการสามารถพิจารณากาํหนดเงนิเดอืนเริม่ตน้
สําหรับผู้บรรจุเข้ารับราชการให้เหมาะสมตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคลได้มากขึ้น  
นอกจากนี้ ก.พ. ได้เห็นชอบในหลักการท่ีกําหนดเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนแรกจ้างของภาคเอกชนภายใน 5 ปี ด้วย  

2. ถาม การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่น้ีจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง 

ตอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่จะมีผลกระทบต่อผู้ท่ีเป็นข้าราชการปัจจุบัน คือ ผู้ท่ี
เข้ารับราชการใหม่ซึ่งได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราท่ีปรับใหม่จะได้รับเงินเดือนท่ีสูงกว่า 
หรือเท่ากับผู้ท่ีเป็นข้าราชการในปัจจุบัน ซึ่งผลกระทบนี้จะได้รับการเยียวยาโดยการปรับ
เงินเดือนชดเชยให้ผู้ท่ีเป็นข้าราชการปัจจุบัน เพ่ือไม่ให้เงินเดือนของผู้ท่ีเข้ารับราชการใหม่สูง
กว่าเงินเดือนของผู้ท่ีเป็นข้าราชการอยู่เดิม 

3. ถาม อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีจะนํามาใช้ตั้งแต่วันท่ี  
1 ตุลาคม 2553 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร 

ตอบ มีการเปล่ียนแปลง 2 เรื่อง คือ 

(1) ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้ สูงขึ้นทุกวุฒิการศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี  
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) กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นแบบช่วง (ขั้นต่ํา – ขั้นสูง) สําหรับแต่ละวุฒิ
การศึกษา โดยมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน 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    8,700 –  9,230  บาท 
วุฒิปริญญาโท  อัตราแรกบรรจุ 12,000 – 12,720 บาท 
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 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 
สําหรับแต่ละคุณวุฒิการศึกษา เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นสําหรับแต่ละส่วนราชการท่ีจะ
พิจารณาส่ังให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการแต่ละรายได้รับเงินเดือนอัตราใดอัตราหนึ่งในช่วง
เงินเดือนตั้งแต่ขั้นต่ําถึงขั้นสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม 
ปฏิบัติหน้าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ. 

 

5. ถาม  ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่ากับข้ัน
สูงทุกคนหรือไม่ 

 ตอบ  ไม่  ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ท่ี อ.ก.พ. กระทรวงฯ กําหนด และคุณสมบัติของ
บุคคลนั้น ๆ 
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การกําหนดให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง 

6. ถาม การสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนอัตราใดในช่วงเงินเดือนข้ันต่ํา – ข้ันสูง
จะต้องดําเนินการอย่างไร 

ตอบ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนด 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเพ่ิมเติม และเสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อ ก.พ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วน
ราชการจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือพิจารณาส่ังให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนอัตรา
ใดอัตราหนึ่งท่ีสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ํา และไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ขั้นสูง 

7. ถาม อ.ก.พ. ฯ จะพิจารณากําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
อย่างไร 

ตอบ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนด
ปัจจัยอย่างน้อย 4 ปัจจัย ท่ีเห็นว่า มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการจากปัจจัย
ต่าง ๆ 8 ปัจจัย ดังนี้ 

(1) ลําดับท่ีหรือผลคะแนนสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
(2) ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น 
(3) ประสบการณ์ในการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับตําแหน่งท่ีบรรจุและแต่งตั้ง 
(4) ใบประกอบวิชาชีพ 
(5) ความขาดแคลนผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่ง 
(6) ผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุ

และแต่งตั้ง 
(7) การมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ 
(8) การบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ในสายงานท่ี ก.พ. กําหนด 

การกําหนดปัจจัยดังกล่าว อ.ก.พ.ฯ จะพิจารณากําหนดปัจจัยท่ีเหมือนกันท้ัง
กระทรวง หรือแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละกรมก็ได้ และจะพิจารณาเลือก
ปัจจัยท่ีแตกต่างกันตามประเภทตําแหน่ง ระดับการศึกษา สายงาน ตําแหน่ง ก็ได้ เมื่อ
พิจารณากําหนดปัจจัยแล้ว ให้นําเสนอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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8. ถาม การพิจารณาเลือกปัจจัย มีแนวทางการพิจารณาอย่างไร 

ตอบ การพิจารณาเลือกปัจจัยจะต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยปัจจัยท่ี
เลือกควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสายงานหรือตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละ
กระทรวง หรือกรม  โดยอาจพิจารณาจากแนวทางดังนี้ 

• ปัจจัยลําดับท่ีหรือผลคะแนนสอบบรรจุเข้ารับราชการ  ควรพิจารณาใช้กับตําแหน่ง
ท่ีมีการสอบแข่งขันท่ัวไปและมีผู้สมัครสอบจํานวนมาก  

• ปัจจัยความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น ควรพิจารณา
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ เช่น  

ส่วนราชการท่ีโดยลักษณะงานต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทํางานอยู่
แล้ว  ก็ไม่ควรกําหนดปัจจัยด้านภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่อาจกําหนด
ปัจจัยทางด้านภาษาอ่ืนท่ีขาดแคลนแทน  กรณีท่ีเลือกใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาและไม่มีสถาบันรับรองภาษานั้น ๆ อาจกําหนดให้ผู้มีความรู้ด้านภาษาเป็น
กรรมการทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

• ปัจจัยประสบการณ์ในการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับตําแหน่งท่ีบรรจุและแต่งตั้ง ควร
พิจารณาประสบการณ์ทํางานก่อนเข้ารับราชการท่ีเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น 
ประสบการณ์การเป็นโฆษก หรือ ผู้ ส่ือข่าว  สําหรับตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ในการอบรม 

• ปัจจัยการมีใบประกอบวิชาชีพ  อาจพิจารณากําหนดปัจจัยนี้สําหรับบางตําแหน่ง
งานท่ีพิจารณาเห็นว่า การมีใบประกอบวิชาชีพเพ่ิมเติมจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมฯ 

• ปัจจัยความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ อาจพิจารณา
กําหนดปัจจัยนี้สําหรับสายงานท่ีส่วนราชการหาผู้มาบรรจุและแต่งตั้งได้ยาก ซึ่งอาจเป็น
สายงานหลักของส่วนราชการ หรือไม่เป็นสายงานหลักก็ได้  

• ปัจจัยผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง ปัจจัยนี้พิจารณาจากรางวัลท่ีได้รับ เช่น การได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค 

• ปัจจัยการมีวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า ๑ คุณวุฒิ พิจารณาการมีคุณวุฒิ
การศึกษาอ่ืนในระดับเดียวกับคุณวุฒิท่ีใช้บรรจุเข้ารับราชการ  
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• ปัจจัยการบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และ
ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ในสายงานท่ี ก.พ. กําหนด ซึ่ง ก.พ. กําหนดไว้ตาม
เอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008.1/ว 31 ลงวันท่ี 17 
กันยายน 2553 

การพิจารณาประกาศนียบัตรต่าง ๆ เช่น ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย และ
ประกาศนียบัตรท่ีแสดงถึงการผ่านการฝึกอบรม ควรพิจารณากําหนดเป็นปัจจัยความ
ขาดแคลน หรือ ปัจจัยประสบการณ์ ท่ีไม่ใช่ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ 

9. ถาม นอกจากการกําหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอย่างน้อย  
4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย แล้ว อ.ก.พ. ฯ จะต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข เพ่ิมเติม
อย่างไร 

ตอบ เมื่อ อ.ก.พ.ฯ พิจารณาเลือกปัจจัยเป็นรายกระทรวง หรือรายกรมแล้ว จะต้องกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ือกําหนดเงินเดือนสําหรับแต่ละปัจจัย ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากําหนดปัจจัยสําหรับผู้บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญา

ตรี และปริญญาโทของกระทรวงไว้  4 ปั จ จัย ได้ แก่   1)  ลํ าดับ ท่ีหรื อผลคะแนน   
2) ประสบการณ์ในการทํางานท่ีเกี่ยวข้อง  3) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ   
4) การบรรจุในตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในสายงานท่ี ก.พ.กําหนด  และกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย 

เงินท่ีจะได้เพ่ิม 
บาท (ร้อยละ) 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข 

ปริญญาตรี  270 บาท  

1. ลําดับท่ีหรอื 
ผลคะแนน 

50 บาท 

(ร้อยละ 20) 

ผลการสอบบรรจุเขา้รับราชการอยู่ในลําดับท่ีไม่เกิน
เปอร์เซนตไ์ทล์ท่ี 90 และมผีลคะแนนรวมไมต่่ํากว่าร้อยละ 
80 

2. ประสบการณ์ใน
การทํางานท่ี

70 บาท 

(ร้อยละ 25) 

มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยมเีอกสาร
แสดงประวตัิการทํางาน ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ดังนี ้
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วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย 

เงินท่ีจะได้เพ่ิม 
บาท (ร้อยละ) 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข 

เกี่ยวขอ้ง • ประสบการณ์ 2 ป ีขึน้ไป รบัเพ่ิมขึน้ 50 บาท 

• ประสบการณ์ 3 ป ีขึน้ไป รบัเพ่ิมขึน้ 70 บาท 
 

3. ความรู้
ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ  

70 บาท 

(ร้อยละ 25) 

• เป็นผู้จบการศึกษาวุฒปิรญิญาตรีจากต่างประเทศ หรือ
จบการศึกษาวุฒปิริญญาตรใีนประเทศและมคีะแนนสอบ 
TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป 
(คะแนน TOEFL หรือคะแนนอ่ืนท่ีเทียบกนัได้ เช่น IELTS  
CU-TEP) 

4. การบรรจุในสาย
งานท่ี ก.พ. กาํหนด 

80 บาท 

(ร้อยละ 30) 

บรรจุเข้ารบัราชการในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

วุฒิปริญญาตรี  กําหนดเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ํา – ขั้นสูง คือ 8,700 – 8,970 บาท 

1) นาย ก บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาตรี ไม่มีคุณสมบัติอ่ืนใดตาม
ปัจจัยท่ี อ.ก.พ.ฯ กําหนด ดังนั้นนาย ก จะได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ําคือ 8,700 บาท 

2) นาย ข บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาตรีจากในประเทศ มี
ประสบการณ์ทํางานด้านบริหารงานบุคคล 2 ปี  มีผลคะแนนสอบ TOEFL เท่ากับ 550 คะแนน ดังนั้น 
นาย ก จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุคือ 8,700 + 50 + 70 = 8,820 บาท 
 

วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย 

เงินท่ีจะได้เพ่ิม 
บาท (ร้อยละ) 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข 

ปริญญาโท 360 บาท  

1. ลําดับท่ีหรอื
คะแนนสอบ 

40 บาท 

(ร้อยละ 10) 

ผลการสอบบรรจุเขา้รับราชการอยู่ในลําดับท่ีไม่เกิน
เปอร์เซนตไ์ทล์ท่ี 90 และมผีลคะแนนรวมไมต่่ํากว่าร้อย
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วุฒิการศึกษา/
ปัจจัย 

เงินท่ีจะได้เพ่ิม 
บาท (ร้อยละ) 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข 

ละ 80 

2. ประสบการณ์ใน
การทํางานก่อน
บรรจุเข้ารบัราชการ 

70 บาท 

(ร้อยละ 20) 

มีประสบการณ์ในงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี
เอกสารแสดงประวัตกิารทํางาน ให้ได้รับเงนิเดอืนเพ่ิมขึน้ 
ดังนี ้

• ประสบการณ์ 2 ป ีขึน้ไป รบัเพ่ิมขึน้ 60 บาท 

3. ความรู้
ความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ  

110 บาท 

(ร้อยละ 30) 

• เป็นผู้จบการศึกษาวุฒปิรญิญาโทจากตา่งประเทศ 
หรือ จบการศึกษาวฒุิปรญิญาโทในประเทศและมี
คะแนนสอบ TOEFL ตัง้แต่ 550 คะแนน ขึ้นไป 
(คะแนน TOEFL หรือคะแนนอ่ืนท่ีเทียบกนัได้ เช่น 
IELTS  CU-TEP,) 

4. การบรรจุในสาย
งานท่ี ก.พ. กาํหนด 

140 บาท 

(ร้อยละ 40) 

บรรจุเข้ารบัราชการในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

วุฒปิริญญาโท  กําหนดเงนิเดือนแรกบรรจุขัน้ต่ํา – ขั้นสูง คือ 12,000 – 12,360 บาท 

1) นาย ค บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการด้วยวุฒิปริญญาโทจากต่างประเทศ ตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สอบเข้ารับราชการในลําดับท่ี 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 ส่วนราชการจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด  
ท่ี นร 1008.1/ว 31 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 

ตอบ  1. ปรับเงินเดือนข้าราชการท่ีบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 
และได้รับเงินเดือนอยู่ใน “ช่วงเงินเดือนท่ีได้รับการปรับ” ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของส่ิงท่ี
ส่งมาด้วย และเอกสารแนบท้าย 3 
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  2. จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงเพ่ือให้ผู้
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และนําเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 
อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา แล้วเสนอ ก.พ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เพ่ือให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 

11. ถาม เม่ือ อ.ก.พ. ประจําส่วนราชการ กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข สําหรับ
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง แล้ว จะต้องเปลี่ยนแปลงเม่ือใด 

ตอบ เมื่อ อ.ก.พ.ฯ กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข แล้ว จะเปล่ียนแปลงเมื่อ
พิจารณาเห็นว่า ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ท่ีกําหนดไว้ ไม่เหมาะสมสําหรับการ
กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ หรืออาจพิจารณาทบทวนเป็นรายปี 

การปรับเงินเดือนชดเชย 

12. ถาม ผู้ท่ีจะได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่คือใคร
บ้าง 

ตอบ ผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการทุกคุณวุฒิก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 และเงินเดือนยังไม่
เกิน “ช่วงเงินเดือนท่ีได้รับการปรับ”  ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของส่ิงท่ีส่งมาด้วย  และ
เอกสารแนบท้าย 3 

 

13. ถาม การปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 
จะต้องดําเนินการก่อนหรือหลังการเลื่อนเงินเดือนและการปรับเงินเดือนกรณีอ่ืนท่ีจะมีผล
ในวันเดียวกัน  

ตอบ การปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ให้
ปรับหลังการเล่ือนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ การเล่ือน ย้าย โอน และการปรับ
เงินเดือนข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 

14. ถาม การรับโอนข้าราชการท่ีไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 จะได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยการกําหนดอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุอย่างไร 
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ตอบ การรับโอนข้ าราชการท่ี ไม่ ใ ช่ข้ าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุ เป็นข้ าราชการ 
พลเรือนสามัญ ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 และผู้นั้นเงินเดือนยังไม่เกิน “ช่วงเงินเดือนท่ีได้รับ
การปรับ”  ตามรายละเอียดใน ข้อ 3  ของส่ิงท่ีส่งมาด้วย  และเอกสารแนบท้าย  3 ให้ผู้นั้น
ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยปรับเงินเดือนผู้นั้น
เพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิท่ีบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ4 

 

15. ถาม กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน จากคุณวุฒิท่ีบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ จะได้ปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยกรณีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุอย่างไร 

ตอบ ข้าราชการผู้ใดท่ีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น และผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งได้มีคําส่ัง
ให้ปรับเงินเดือนก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553  ผู้นั้นจะได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยตาม
คุณวุฒิ ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น ห รื อ สู ง ขึ้ น ด้ ว ย  ( ต ามข้ อ  3 . 3  ข อ งห นั ง สื อ สํ า นั ก ง าน  ก . พ .  
ว 31/2553) 

  นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/ว 1 ลงวันท่ี 
11 มกราคม 2554 เพ่ิมเติมสําหรับกรณีดังนี้ 

• ข้าราชการผู้ซึ่งส่วนราชการรับโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งก่อนวันท่ี  
1 ตุลาคม 2553  โดยผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้ปรับเงินเดือนตามวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมขึ้น
หรือสูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนท่ีได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิท่ีเพ่ิมขึ้น
หรือสูงขึ้นแล้ว ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยตามคุณวุฒิท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้นในระดับปริญญาด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ว 31/2553 

• ข้าราชการผู้มีวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญา ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 
แต่ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งไม่ได้มีคําส่ังให้ปรับเงินเดือนตามวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนท่ีได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิท่ีเพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้นแล้ว ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยตามวุฒิท่ีเพ่ิมขึ้นหรอืสูงขึน้ใน
ระดับปริญญาด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ของหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ว 31/2553 

• ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ซึ่ง
เปล่ียนสายงานจากตําแหน่งประเภทท่ัวไป หรือผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการก่อนวันท่ี  
1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีบรรจุจากผู้มีวุฒิต่ํากว่าระดับปริญญาและ
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ได้รับอนุมัติการจัดตําแหน่งตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันท่ี  
11 ธันวาคม 2551 ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ือชดเชยตามคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาท่ีได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 
ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ว 31/2553 

 
16. ถาม ในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เม่ือส่วนราชการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการผู้ใดแล้ว หากส่วนราชการจะมีคําสั่งให้ข้าราชการผู้น้ัน ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน และปรับเงินเดือน โดยมีผลในวันเดียวกัน 
(๑ เมษายน ๒๕๕๔) ส่วนราชการต้องดําเนินการอย่างไร 

ตอบ หลังจากออกคําส่ังเล่ือนเงินเดือนแล้ว ให้ออกคําส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิท่ีได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น โดยอาศัยอํานาจของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และใช้อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดไว้ใน
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓  แล้ว
จึงออกคําส่ังปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าบัญชีเงินเดือนใหม่  

 
**************** 


