
 

 

ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙        สํานักงาน ก.พ. 
          ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง   การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)  

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวนัท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕  

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
คุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับปรุงอัตราเงินเดือนให้
สูงข้ึน รวมท้ังกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๕ มาเพ่ือส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ น้ัน 

บัดน้ี ก.พ. พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการท่ีได้รับผลกระทบจากการกําหนดอัตราเงินเดือนดังกล่าว จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ิมเติม ไว้ดังต่อไปน้ี 

๑. ในกรณีท่ี ก.พ. อนุมัติให้แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีคุณสมบัติต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ หรือตําแหน่งประเภทท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง
เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีใช้อยู่ในขณะน้ันมาใช้บังคับ โดยให้ดําเนินการ 
ตามท่ีกําหนดในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันท่ี  
๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ และตามท่ีกําหนดในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ดังน้ี 

 ๑.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงดํารงตําแหน่งนักวิชาการท่ีดิน เจ้าพนักงานปกครอง 
นายตรวจศุลกากร เจ้าหน้าท่ีตรวจสรรพสามิต สมุห์บัญชีอําเภอ และพยาบาลเวชปฏิบัติ อยู่ก่อนวันท่ี  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ก.พ. ได้จัดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรกําหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี)  

 ๑.๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาและ ก.พ. ได้จัดตําแหน่ง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยไม่มีคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภท
ท่ัวไป ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  



 ๒

 ๑.๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ก.พ. ได้จัดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไป และไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญา 
ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 ๑.๔ ผู้ใดโอนมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ก.พ. ได้อนุมัติให้แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทท่ัวไป โดยเป็นผู้ไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไป และไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญา ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน
ตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

๒. ในกรณีท่ี ก.พ. ปรับปรุงคุณวุฒิท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งหรือพิจารณารับรอง
คุณวุฒิใดใหม่ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและ
แต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีใช้อยู่ในขณะน้ันมาใช้บังคับ โดยให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในสิ่งท่ี 
ส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ ข้อ ๓.๑ 
และข้อ ๓.๒ และตามท่ีกําหนดในสิ่งท่ีส่งมาด้วยของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓  
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒ ดังน้ี 

 ๒.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา 
ก.พ. ได้ปรับปรุงคุณวุฒิท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยการยุบรวมสายงานหรือการปรับปรุงคุณวุฒิ
ของบางสายงาน เช่น การปรับปรุงคุณวุฒิในสายงานวิชาการสถิติ สายงานแพทย์ และสายงานทันตแพทย์  
เป็นต้น ทําให้ผู้น้ันเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตรงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับ
แต่งต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตาม
คุณวุฒิท่ี ก.พ. กําหนดไว้เดิมตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ๒.๒. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ก.พ. 
ได้รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือรับรองคุณวุฒิใดใหม่ เช่น ก.พ. พิจารณารับรองปริญญา 
การจัดการมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล จากคุณวุฒิปริญญาทางบริหารธุรกิจและการจัดการ เป็นคุณวุฒิ
ปริญญาสาขาวิชาการจัดการ ทางการจัดการ เป็นต้น ทําให้ผู้นั้นเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ตรงตามท่ีกําหนดในมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ให้ได้รับการปรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตามคุณวุฒิท่ี ก.พ. เคยรับรอง และตรงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
สําหรับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังในขณะน้ัน  



 ๓

๓. กรณีท่ีส่วนราชการใดได้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และผู้น้ันเป็นผู้มีคุณสมบัติตามปัจจัย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง ท่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าท่ี 
อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด ให้ผู้ น้ันได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดใหม่ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕  
โดยดําเนินการ ดังน้ี  

๓.๑ นําอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าและช่วงเงินเดือนตามท่ีกําหนดไว้ในหนังสือท่ีอ้างถึง ในช่อง
อัตราเงินเดือนใหม่ (๒) ของเอกสารแนบท้าย ๑ (ก) – (ค) ท่ีตรงตามคุณวุฒิท่ีใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง
ข้าราชการผู้นั้น เป็นอัตราเงินเดือนและช่วงเงินเดือนเริ่มต้น  

๓.๒ นําร้อยละของปัจจัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้ได้รับเงินเดือน 
แรกบรรจุแบบช่วงท่ีเคยใช้คิดคํานวณเงินเดือนสําหรับผู้น้ัน มาคํานวณเป็นอัตราเงินเดือนใหม่ โดยใช้อัตรา
เงินเดือนและช่วงเงินเดือนเริ่มต้นตามข้อ ๓.๑  

๓.๓ นําจํานวนเงินท่ีข้าราชการดังกล่าวได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
และวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ มาคํานวณรวมกับเงินเดือนท่ีได้ตามข้อ ๓.๒  

๓.๔ ให้ข้าราชการดังกล่าวได้รับเงินเดือนใหม่ท่ีคํานวณได้ตามข้อ ๓.๓ ต้ังแต่วันท่ี  
๑ เมษายน ๒๕๕๕ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังน้ี ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา) 

เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๒๖, ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๒๘, ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒ 


