
 
แนวทางการดาํเนนิการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชก

(ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๘.๕ /๒๓ ลงวันที่ ๒๕
-------------------------------------------------------- 

เพื่อให้การดําเนินการบริหารพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการ
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้แก่  

(๑) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕
ต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติและเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบพนัก

จึงกําหนดแนวทางดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนั กงานราชการ เรื่ องการกํ าห
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ
ปรับปรุงลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานในบางกลุ่มงาน โดยเพิ่มกลุ่มงา
รองรับลูกจ้างประจําที่มีลักษณะงานที่ ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิ เศษ ป
ความชํานาญงานในการปฏิบัติงาน และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะได้เพิ่มลักษณะงานให้ชัดเจนและ
เฉพาะเกี่ ยวกับระยะเวลาของประสบการณ์ ในงานให้ สอดคล้ องกั บระยะเวลากา
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับเชี่ยวชาญ ประกอบกับคุณวุฒิการศึกษา 

 
กลุ่มงานเดิม กลุ่มงานใหม่ 

๑. กลุ่มงานเทคนิค มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน… 

๑. กลุ่มงานเทคนิค จําแนกเป็น 
(๑.๑) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป มีลักษณะงานแล

เช่นเดียวกับกลุ่มงานเทคนิคเดิม 
(๑.๒) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ได้แก่พนักงานร

ในตําแหน่ง นายช่างประณีตศิลป์ ผู้ฝึกการใช้เ
การบิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ผู้ควบคุมว
ผู้ช่วยช่างเครื่องบิน ช่างเครื่องบิน สารวัต
ผู้ควบคุมหน่วยการบิน 

 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
าร 
 มีนาคม ๒๕๕๔) 

บริหารพนักงาน

ลักษณะงานและ
๕๔ มีผลใช้บังคับ

พนักงานราชการ 

พนักงานราชการ 

งานราชการ  

ราชการดังกล่าว 

นดลั กษณะงาน 
. ๒๕๕๔ ได้มีการ
นเทคนิคพิเศษ เพื่อ
ระสบการณ์ และ 
ปรับปรุงคุณสมบัติ
รดํ ารงตํ าแหน่ ง 

ะคุณสมบัติเฉพาะ

าชการที่ปฏิบัติงาน 
ครื่องกล ช่างวิทยุ
ิทยุสื่อสารการบิน 
รช่างเครื่องบิน  



 ๒

กลุ่มงานเดิม กลุ่มงานใหม่ 
(๑.๒.๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ เป็นงานที่มี

ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ 

ประสบการณ์ และความชํานาญงานในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงต้องผ่าน
การศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลใน
ระดับสูง แต่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็น
การเฉพาะ  

(ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน   
(ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจท่ีต้องใช้ความรู้ทาง

เทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในสาขานั้นๆ  ด้วยความชํานาญ 
(๑.๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ กําหนด

คณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 
๑๒ ปี หรือ 

(ข) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า ๑๑ ปีหรือ 

(ค) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
และต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือ 

(ง) คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาที่ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 

(จ) ในกรณีท่ีเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซ่ึง
มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะความชํานาญในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี 

๒. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน ดังนี้ 

(๒.๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็น
งานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ 

๒ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน ดังนี้ 

(๒.๑) ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นงานที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพื้นฐานความรู้ 



 ๓

กลุ่มงานเดิม กลุ่มงานใหม่ 
ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี หลักวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นงานเชิง
พัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นั้นๆ 

(ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องในบาง
ลักษณะงาน 

 
 
 
 
 
 

(๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ กําหนดคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(ก) วุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับวุฒิ
ปริญญาตรี ๔ ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี 
สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ 

(ข) วุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และได้รับ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเป็นของ
ลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะ
ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 
๔ ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๒ ปี สําหรับวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ 

(ค) มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลา 
ไม่ต่ํากว่า ๑๐ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น 

ประสบการณ์ การฝึกฝน ทฤษฎี หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
งาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานของงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 
 

(ข) มีการใช้เครื่องมอืเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวข้องในบางลักษณะงาน 
 
(ค) เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมาย

ชัดเจน และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าส่วนราชการให้ดําเนินการได้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

(ง) เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในหน่วยงานได้  

(๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กําหนดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ใน
งานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สําหรับวุฒิปริญญา
ตรี ๑๒ ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ ๑๐ ปี สําหรับวุฒิปริญญา
เอก หรือ 

(ข) คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี และได้รับ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเป็นของลักษณะงาน โดย
จะต้องมปีระสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
๑๕ ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี ๑๒ ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท 
และ ๑๐ ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ 

 
(ค) มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 

๑๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น  
 

 

 เพื่อดําเนินการจัดตําแหน่งพนักงานราชการที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามกลุ่มงานที่ปรับปรุงใหม่
ดังกล่าว ส่วนราชการจึงต้องตรวจสอบว่าพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานดังกล่าว ผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับกลุ่มงานหรือประเภทงานตรงตามที่กําหนดในประกาศ คพร. ก็ให้ส่วนราชการดําเนินการจัดพนักงาน
ราชการผู้นั้นให้ลงและปฏิบัติงานในกลุ่มงานหรือประเภทงานตามคุณสมบัติเฉพาะที่กําหนดในประกาศ 
คพร. โดยมีแนวทางพิจารณา ดังนี้  



 ๔

๑.๑ กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  ในกรณีที่ส่วนราชการมีการจ้างพนักงานราชการ 
ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่กําหนดเป็นกลุ่มงานเทคนิคพิเศษตามประกาศ (๑)  หากพนักงานราชการผู้นั้นมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (คุณวุฒิและประสบการณ์ในงาน) ตรงตามที่ประกาศ คพร. กําหนด  ให้
จัดพนักงานราชการผู้นั้นลงในกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

๑.๒ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  ในกรณีที่ส่วนราชการมีการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติในกลุ่มงานดังกล่าว หากพนักงานราชการที่ดํารงตําแหน่งที่จ้างมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตรงตามที่ประกาศ คพร. กําหนด.ให้จัดพนักงานราชการผู้นั้นลงในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดและปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานราชการในบางกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงาน
เทคนิคพิเศษ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้ 

๒.๑ กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งที่กําหนด 
เป็นกลุ่มงานเทคนิคพิเศษตามข้อ (๑.๒) และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามที่กําหนด 
ในประกาศ คพร. ให้ได้รับค่าตอบแทนขั้นตํ่าในอัตรา ๑๒,๒๓๐ บาท 

ในกรณีที่พนักงานราชการดังกล่าวมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงาน 
ในตําแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างเกินกว่าอัตราค่าตอบแทนที่กําหนดข้างต้น  ให้ปรับอัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี  แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ไม่
เกิน ๕ ช่วง  

สําหรับพนักงานราชการผู้ใดมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานในตําแหน่ง 
ที่ได้รับการว่าจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าอัตราค่าตอบแทนที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้พนักงานราชการผู้
นั้นยังคงได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่ได้รับอยู่เดิม 

ตัวอย่าง

นาย ก. เป็นพนักงานราชการตําแหน่งช่างวิทยุการบิน สังกัดสํานักฝนหลวงและการบินเกษตร สํานักงาน
ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก รณ์  มี คุ ณ วุ ฒิ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ชั้ น สู ง  (ป ว ส . )  
ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี  ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานเทคนิค ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 
เดือนละ ๑๑,๖๔๐ บาท เมื่อประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานฯ และค่าตอบแทนฯ มีผลใช้บังคับ ส่วนราชการจะต้องพิจารณาว่า 
พนักงานราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ประกาศกําหนดหรือไม่  หากพบว่ามี
คุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ก็จัดให้ลงและปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ  โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท (โดยปรับจากอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่า  

 



 ๕

คือ ๑๒,๒๓๐ บาท และบวกเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ จํานวน ๒ ช่วง เนื่องจากมีประสบการณ์เกินกว่าที่
กําหนด ๕ ปี) 

นาย ข . เป็นพนักงานราชการตําแหน่งนายช่างประณีตศิลป์ สังกัดกรมศิลปากร มีคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี  ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่ม
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๙,๖๒๐ บาท กรณีดังกล่าวส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาว่า สามารถจัดลงกลุ่มงานเทคนิคพิเศษได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องชี้แจงให้พนักงานราชการผู้นั้น
เข้าใจและสมัครใจที่จะเปลี่ยนกลุ่มงาน หากพนักงานราชการผู้นั้นประสงค์จะอยู่กลุ่มงานเดิมก็สามารถ
ก ร ะทํ า ไ ด้ ต า ม สั ญญา จ้ า ง เ ดิ ม  แ ต่ ไ ม่ ส า ม า ร ถที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ค่ า ต อบแทนต ามที่ กํ า ห นด ไ ว้ 
ตามประกาศค่าตอบแทนของพนักงานราชการ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๒.๒ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  
ได้แก่  ตําแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (เทียบเคียงกับสายงานข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ ๒๖ สายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ .  ๒๕๕๑) ซึ่ง คพร .  
ได้ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของกลุ่มงานดังกล่าว โดยกําหนดอัตราขั้นตํ่าตามคุณวุฒิการศึกษา  
ตามบัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว ซึ่งแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ทั้งนี้   
ได้กําหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้กับพนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะที่ได้รับการจ้างอยู่ก่อน ณ วันที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้พนักงานราชการผู้นั้นยังคงได้รับสิทธิไม่น้อยกว่าเดิม โดยใช้สูตรใน
การคํานวณ ดังนี้ 

 

สูตรในการคํานวณ 

อัตราค่าตอบแทนใหม่ = อัตราแรกบรรจุใหม่ + เงินชดเชย 

เงินชดเชย               = อัตราการชดเชย (๐.๗) x (ค่าตอบแทนปัจจุบัน – อัตราแรกบรรจุเดิม) 
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ตัวอย่างการคาํนวณอัตราคา่ตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการกลุ่มงานวิชาชพีเฉพาะ 

อัตรา
ชดเชย 

ค่าตอบแทน
ปัจจุบัน 

อัตราแรก
บรรจุเดิม เงินชดเชย 

อัตราแรกบรรจุ
ใหม่ 

อัตราค่าตอบแทน
ใหม่ ปัดเศษขึ้น ส่วนต่าง 

(ก) (ข) (ค) (ง) = (ก)*[(ข) - (ค)] (จ) (ฉ) = (จ) + (ง)   (ช) = (ฉ) - (ข) 

๐.๗ ๙,๕๓๐  ๙,๕๓๐  ๐  ๑๐,๓๓๐  ๑๐,๓๓๐  ๑๐,๓๓๐  ๘๐๐  

๐.๗ ๑๐,๐๑๐  ๙,๕๓๐  ๓๓๖  ๑๐,๓๓๐  ๑๐,๖๖๖  ๑๐,๖๗๐  ๖๕๖  

๐.๗ ๑๐,๕๒๐  ๙,๕๓๐  ๖๙๓  ๑๐,๓๓๐  ๑๑,๐๒๓  ๑๑,๐๓๐  ๕๐๓  

๐.๗ ๑๑,๐๕๐  ๙,๕๓๐  ๑,๐๖๔  ๑๐,๓๓๐  ๑๑,๓๙๔  ๑๑,๔๐๐  ๓๔๔  

๐.๗ ๑๑,๖๑๐  ๙,๕๓๐  ๑,๔๕๖  ๑๐,๓๓๐  ๑๑,๗๘๖  ๑๑,๗๙๐  ๑๗๖  

๐.๗ ๑๒,๒๐๐  ๙,๕๓๐  ๑,๘๖๙  ๑๐,๓๓๐  ๑๒,๑๙๙  ๑๒,๒๐๐  -๑  

๐.๗ ๑๒,๘๑๐  ๙,๕๓๐  ๒,๒๙๖  ๑๐,๓๓๐  ๑๒,๖๒๖  ๑๒,๖๓๐  -๑๘๔  

๐.๗ ๑๓,๔๖๐  ๙,๕๓๐  ๒,๗๕๑  ๑๐,๓๓๐  ๑๓,๐๘๑  ๑๓,๐๙๐  -๓๗๙  

๐.๗ ๑๔,๑๔๐  ๙,๕๓๐  ๓,๒๒๗  ๑๐,๓๓๐  ๑๓,๕๕๗  ๑๓,๕๖๐  -๕๘๓  

๐.๗ ๑๔,๘๕๐  ๙,๕๓๐  ๓,๗๒๔  ๑๐,๓๓๐  ๑๔,๐๕๔  ๑๔,๐๖๐  -๗๙๖  

หมายเหต ุ ตารางในการคํานวณให้ download ได้จาก http://www.ocsc.go.th ระบบพนักงานราชการ 
 

เนื่องจากบางส่วนราชการได้มีการจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งซึ่งควรจะจัดอยู่ใน
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  แต่จัดลงในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ในกรณีดังกล่าวส่วนราชการจะต้องจัดให้
พนักงานราชการที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวลงในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะก่อน เพื่อดําเนินการจ่ายค่าชดเชย
ตามส่วนต่างของพนักงานราชการในกลุ่มงานวิชาชีพที่ควรได้รับ 

ตัวอย่าง

นาย ข. เป็นพนักงานราชการตําแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดกรมทางหลวง
ชนบท ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๒,๘๑๐ บาท เมื่อประกาศ คพร. ดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ ส่วนราชการจะต้องจัดให้พนักงานราชการดังกล่าวลงในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะให้ถูกต้อง  และเมื่อ
พิจารณาค่าตอบแทนที่นาย ข. ได้รับในปัจจุบัน ซึ่งได้รับในอัตรา ๑๒,๘๑๐ บาท เกินกว่าอัตรา
ค่าตอบแทนใหม่ คือ ๑๒,๖๓๐ บาท นาย ข. จึงได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิมและไม่ได้รับค่าชดเชย 
เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว 

นาย ค. เป็นพนักงานราชการตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 
๑๑ ,๐๕๐  บาท  เมื่ อประกาศ  คพร .  ดั งกล่ าวมี ผล ใช้ บั งคับ  (๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ )  นาย  ค .  
จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากผลการปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุเพิ่มขึ้น โดยได้รับค่าชดเชย ๓๔๔ 
บาท (๑๑,๓๙๔ – ๑๑,๐๕๐)  ดังนั้น  นาย ค. จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่เป็น  ๑๑,๔๐๐ บาท 



 ๗

๒.๓ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ คพร. ได้ปรับปรุงค่าตอบแทนบัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามบัญชีแนบท้ายประกาศ โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนขั้นตํ่าในอัตราเดือนละ ๓๕,๘๘๐ บาท 
และกําหนดเงื่อนไขการจ้างพนักงานราชการสําหรับกลุ่มงานนี้ว่า จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่มงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ประกาศ คพร. กําหนด 

ทั้งนี้ การกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ   
ให้พิจารณาจาก คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงาน รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองการได้รับ
ค่าตอบแทน   โดยคํานึงถึงงบประมาณของส่วนราชการตามแผนงาน  โครงการ และโดย 
ทําสัญญาจ้างได้คราวละ ๑ ปี ทั้งนี้ อาจต่อสัญญาจ้างได้ตามระยะเวลาของแผนงาน โครงการนั้น  ๆ

ตัวอย่าง

นาย ง. พนักงานราชการตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  
มีคุณวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี ปัจจุบันปฏิบัติงาน 
อยู่ในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๓๗,๗๕๐ บาท เมื่อประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานฯ  
และค่าตอบแทนฯ มีผลใช้บังคับ ให้ส่วนราชการดังกล่าวพิจารณาว่า พนักงานราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่ง
และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ประกาศ คพร. กําหนดหรือไม่  หากพบว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุ่ม
งานตรงตามที่กําหนดก็จัดให้นาย ง. ลงและปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดิม เนื่องจากนาย ง. ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าขั้นตํ่าที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศ (อัตรา
ขั้นตํ่า ๓๕,๘๘๐) 

 หากในกรณีที่นาย ง. ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศก็ให้นาย ง. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ 
ในตําแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะพ้นจากการเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้าง 

๓. กรณีพนักงานราชการผู้ใดที่ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มงานใด ประเภทใด  มีคุณสมบัติ 
ไม่ตรงกลุ่มงานที่กําหนดใหม่ (กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ) ตามที่กําหนดในประกาศ 
คพร. ข้างต้น  ให้พนักงานราชการผู้นั้นยังคงปฏิบัติงานในกลุ่มงานนั้น ประเภทนั้นต่อไปจนกว่าจะพ้นจาก
การเป็นพนักงานราชการ  โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามที่ได้รับอยู่เดิม เพื่อมิให้กระทบกับสิทธิและ
หน้าที่ของพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอยู่ก่อนวันที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการข้างต้นมีผลใช้บังคับ  

๔. การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับได้รับการพิจารณาเลื่อน

ค่ าตอบแทน  ณ  วั นที่  ๑  ตุ ล าคม  ๒๕๕๔  (รอบการประ เมิ นผลการป ฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี  
พ .ศ .  ๒๕๕๓  คื อ  ๑  ตุ ลาคม  ๒๕๕๓  – ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ )  ตามแนวทาง ในประกาศ 



 ๘

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่
แล้วมาไม่น้อยกว่า ๘ เดือน เพื่อจูงใจพนักงานราชการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(๒ )  การ เลื่ อนค่ าตอบแทนแก่พนั กงานราชการที่ มี ผลการปฏิ บั ติ งาน 
ไม่ตํ่ากว่าระดับดีให้ดําเนินการได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

ทั้ ง นี้   ภ า ย ใ น ว ง เ งิ น ง บป ร ะ ม าณก า ร เ ลื่ อ น ค่ า ต อบ แทน ไ ม่ เ กิ น 
ร้อยละ ๔ ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายนของปี

๕. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้ปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕   
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปรับค่าตอบแทน 
ของกําลังคนภาครัฐ  ทั้งนี้ ให้พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับได้รับ 
การปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ จากฐานค่าตอบแทนที่พนักงานราชการแต่ละคน
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน  

ตัวอย่าง

นาย จ. เป็นพนักงานราชการตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกรมประมง ปัจจุบันได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ดังนั้น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ เป็น ๙,๐๕๐ บาท 

นาย ฉ. เป็นพนักงานราชการตําแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดกรมที่ดิน ปัจจุบันได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๑,๖๔๐ บาท ดังนั้น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ เป็น ๑๒,๒๓๐ บาท 

นาย ช. เป็นพนักงานราชการตําแหน่งนักบิน สังกัดกรมการบินพลเรือน ปัจจุบันได้รับ
ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๕๗,๒๒๐ บาท ดังนั้น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ เป็น ๖๐,๐๙๐ บาท 

การปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ ๕ ข้างต้น จะมีผลให้บัญชีกําหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร
วิ ช า ชี พ ที่  ก . พ .  รั บ ร อ ง คุ ณ วุ ฒิ  ห รื อ ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ซึ่ ง แ น บ ท้ า ย ป ร ะ ก า ศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับเพิ่มขึ้น
ด้วย ซึ่ง คพร. จะประกาศบัญชีดังกล่าวให้ทราบในโอกาสต่อไป 

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


