
ค ำถำม – ค ำตอบ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูง 
ของต ำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 

ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

------------------------------------------ 

๑. ถำม การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร และจะเกิดผลดีอย่างไร 

 ตอบ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับ
เงินเดือนไว้ต่างกัน โดยในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ กฎหมายก าหนดให้ได้รับเงินเดือน
ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีฯ หรืออัตราที่ ก.พ. ก าหนด ตามประเภทและระดับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผลให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญต่างไป 
จากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้สามารถรับเงินเดือนสูงกว่าระดับต าแหน่ง 
ที่ด ารงอยู่ได้   

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก.พ. จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่ง 
ที่ได้รับแต่งตั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

   

๒. ถำม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด 

 ตอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
   

๓. ถำม เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 ตอบ เดิม ข้าราชการจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้จนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ า
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ หรืออัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก าหนด (เงินเดือนตัน)  
ในส่วนที่เกินกว่านั้น จะได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง
ถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ใหม่ ข้าราชการสามารถได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ดังนี้  

 กลุ่มที่ ๑ ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนสูงขึ้นได้จนถึงอัตรำเงินเดือนขั้นสูงของต ำแหน่ง
ประเภทเดียวกันที่อยู่ระดับถัดไปอีกหนึ่งระดับ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
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ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น   

ตัวอย่ำงที่ ๑ นาย ก ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ อัตราเงินเดือน 
๔๓,๖๐๐ บาท เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามผล 
การประเมินการปฏิบัติราชการต่อไปได้จนถึงอัตรา ๕๘,๓๙๐ บาท (อัตราเงินเดือนขั้นสูงของ
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ)  

ตัวอย่ำงท่ี ๒ นาย ข ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงาน อัตราเงินเดือน ๓๘,๗๕๐ 
บาท เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการต่อไปได้จนถึงอัตรา ๕๔,๘๒๐ บาท (อัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับอาวุโส)  

ตัวอย่ำงท่ี ๓  นาย ค ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อาวุโส เงินเดือน ๔๑,๖๒๐ บาท เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้น
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อไปได้จนถึงอัตรา ๖๙,๐๔๐ บาท (อัตราเงินเดือนขั้นสูง
ของต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ)  

ตัวอย่ำงท่ี ๔ นาย ง ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ต าแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส 
เงินเดือน ๕๔,๘๒๐ บาท เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อไปได้จนถึงอัตรา ๖๙,๐๔๐ บาท (อัตราเงินเดือนขั้นสูง
ของต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ)  

 กลุ่มที่ ๒ ให้ข้ำรำชกำรผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิ เศษ ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำรระดับสูง ได้รับเงินเดือนสูงข้ึนได้จนถึงอัตรำเงินเดือนที่ก ำหนด ดังนี้ 

(๑) ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นได้จนถึงอัตราที่ 
ก.พ. ก าหนดส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๓ (๒) ของกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (อัตรา ๗๔,๓๒๐) 

(๒) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นได้จนถึงอัตราที่ 
ก.พ. ก าหนดส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๓ (๒) ของกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (อัตรา ๗๔,๓๒๐) 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นได้จนถึง
อัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (อัตรา ๗๖,๘๐๐ บาท) 
(ยกเว้นสายงานนักกฎหมายกฤษฎีกา และสายงานแพทย์ เนื่องจากได้รับเงินเดือนขั้นสูงใน
อัตรา ๗๖,๘๐๐ บาท แล้ว) 

(๔) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นได้จนถึงอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (อัตรา ๗๔,๓๒๐ บาท) 
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๔. ถำม ในวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ ส่วนราชการจะต้องด าเนินการอย่างไร  

 ตอบ (๑) ส่วนรำชกำรที่ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรไปแล้ว ให้ส่วนราชการออกค าสั่ง
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้น าค่าตอบแทน
พิเศษฯ มารวมเป็นเงินเดือน ในกรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเป็นสิบบาท 

(๒) ส่วนรำชกำรที่ยังมิได้ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน (รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ให้ส่วนราชการออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยน า
ค่าตอบแทนพิเศษฯ มารวมเป็นเงินเดือน 

   

๕.  ถำม อัตราเงินเดือนที่ ก.พ. ก าหนดตามข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมายถึงอัตราใด และปัจจุบันก าหนดไว้ที่ใด 

 ตอบ อัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก าหนดส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และ  
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งปัจจุบัน ก.พ. ได้ก าหนดและแจ้งให้ 
ส่วนราชการทราบตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ กล่าวคือ (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือน 
ไม่เกิน ๔๑,๖๒๐ บาท เว้นแต่สายงานที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ได้รับเงินเดือน
ถึงขั้นสูง และ (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 
๗๔,๓๒๐ บาท เว้นแต่สายงานที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง  

   

๖. ถำม กรณีที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการนี้แล้ว ในการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในวันที่ ๑ เมษายน หรือ
วันที่ ๑ ตุลาคม จะต้องใช้ฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งใด  

 ตอบ ในการพิจารณาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม 
ให้ค านวณจากฐานในการค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือนของประเภทและระดับต าแหน่ง 
ที่ข้าราชการด ารงต าแหน่งอยู่ ตัวอย่ำงเช่น ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการ แม้ว่าจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์นี้จนถึงอัตรา ๕๘,๓๙๐ บาท ก็ยังคงให้ใช้ฐานในการค านวณส าหรับการเลื่อนเงินเดือน
ของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ เช่นเดิม ยกเว้นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ต่อไปนี้ 

(๑) ต ำแหน่งประเภททั่วไประดับอำวุโส (สายงานที่ไม่ได้ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ให้ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนฯ เช่น เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส เป็นต้น) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก าหนด 
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(๔๑,๖๒๐ บาท) แล้ว ในรอบการประเมินถัดไปเป็นต้นไป ให้เปลี่ยนไปใช้ฐานในการค านวณ 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ระดับบน ๒  

(๒) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับทรงคุณวุฒิ (สายงานทีไ่ม่ได้ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งให้ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือน เช่น นิติกรทรงคุณวุฒิ   
นักบัญชีทรงคุณวุฒิ เป็นต้น) เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. ก าหนด 
(๗๔,๓๒๐ บาท) แล้ว ในรอบการประเมินถัดไปเป็นต้นไป ให้เปลี่ยนไปใช้ฐานในการค านวณ
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ระดับบน ๒ 

   

๗. ถำม เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท 
ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับอยู่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงหรือเงินเดือน
สูงสุดของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมใช่หรือไม่  

 ตอบ กรณีที่ ๑ เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมไม่เกินอัตรำเงินเดือนสูงสุดของต ำแหน่งที่ก ำหนดตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ข้ำรำชกำรจะได้รับเงินเดือนเท่ำเดิม 

เช่น นาย จ ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อมา
ได้ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ นาย จ จะได้รับเงินเดือน 
ในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท เช่นเดิม เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมยังไม่เกินอัตราเงินเดือน 
สูงสุดของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์นี้ (ซึ่งสามารถ 
ให้ได้รับถึงอัตราขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ อัตรา  
๔๓,๖๐๐ บาท) 

กรณีที่ ๒ เงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมสูงกว่ำอัตรำเงินเดือนสูงสุดของต ำแหน่งที่ก ำหนดตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ ข้ำรำชกำรจะได้รับเงินเดือนเท่ำกับอัตรำเงินเดือนสูงสุดที่ก ำหนด
ตำมหลักเกณฑ์นี้ 

เช่น นาย ฉ ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น และได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการนี้จนถึงอัตรา ๗๐,๓๖๐ บาท แล้ว ต่อมาได้ย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษ นาย ฉ จะได้รับเงินเดือนในอัตรา ๖๙,๐๔๐ บาท ซึ่งเป็นอัตรา
เงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์นี้
(ซึ่งสามารถให้ได้รับถึงอัตราขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนของต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ อัตรา ๖๙,๐๔๐ บาท)  

 

 

 
   



๕ 
 

๘. ถำม ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์นี้จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
อีกหรือไม ่

 ตอบ เมื่อข้าราชการได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดของต าแหน่งที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์
และวิธีการนี้ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เช่น ข้าราชการ 
ที่ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตรา ๕๘,๓๙๐ บาท 
แล้ว จึงจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  

   

๙. ถำม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ใช้บังคับกับข้าราชการที่เงินเดือนตันและเกษียณอายุในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 ตอบ ไม่ เนื่องจากผู้ที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ 

   

๑๐.  ถำม หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ครอบคลุมถึงข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท 
ต่างสายงาน หรือต่างระดับ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือไม ่

 ตอบ ไม่ หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ใช้บังคับกับข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างประเภท 
ต่างสายงาน หรือต่างระดับ  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เท่านั้น  

   

---------------------------------- 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 


