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         สํานักงาน ก.พ. 
         ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 

      11  ธันวาคม  2551 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงนิประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเขาตามบัญชี
ทายพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   

เรียน  (เวยีนกระทรวง กรม จังหวดั) 

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/17951  ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  

ส่ิงที่สงมาดวย หลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงนิประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเขา
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหมีบัญชีเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญโดยแบงออกเปน 4 บัญชีตาม
ประเภทตําแหนงที่กําหนดไวตามมาตรา 45 ประกอบกับมาตรา 138 บัญญัติใหการปรับเงินเดือนและ 
เงินประจําตําแหนงเขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ซ่ึงในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2551 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนสามัญเขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัติตามมาตรา 138 ตามที่ ก.พ. เสนอ 

สํานักงาน ก.พ. จึงขอแจงหลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ข า ร าชการพล เรื อนสามัญ เข าต ามบัญชีท า ยพระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบข า ร าชการพล เรื อน  
พ.ศ. 2551 ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ 
ทราบดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

     (นายปรีชา  วัชราภยั)    
                                                                                         เลขาธิการ ก.พ. 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
โทร.  0 2282 3422, 0 2282 0362   โทรสาร  0 2282 0874 
 



สิ่งที่สงมาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเขาตามบัญชี

ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) 

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

หลักเกณฑและวิธีการในการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการ
พลเรือนสามัญตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538 เขา
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

1. หลักการ  
1.1 หลักไมกระทบสิทธิและประโยชน กําหนดใหสิทธิและประโยชนที่

ขาราชการพลเรือนผูใดไดรับอยูกอนวันที่ ก.พ. ประกาศการจัดตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามัญตามมาตรา 131 ใหขาราชการพลเรือนผูนั้นไดรับสิทธิและประโยชนนั้นไมนอยกวาเดิม  

1.2 หลักไมสรางผลกระทบตอภาระงบประมาณหรือกระทบนอยที่สุด 
กําหนดใหการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเขาตามบัญชีทาย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สงผลกระทบตอภาระงบประมาณนอยที่สุด 

2. หลักเกณฑและวิธีการปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนสามัญ ดังนี้  

2.1 ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ตามประเภทตําแหนง สายงานและระดับตามที่ ก.พ.ประกาศการจัดตําแหนง และ
ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551   

2.2 ในกรณี ผูใดไดรับเงินเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราขั้นสูงของ 
ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือน
สามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551 ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิมจนกวาจะมี
การเปลี่ยนประเภทตําแหนง สายงานหรือระดับ 

2.3 ใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขาดํารงตําแหนง
ประเภทใด สายงานใด ระดับใด หลังจากวันที่ ก.พ. ประกาศการจัดตําแหนง ไดรับเงินเดือนยัง
ไมถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ให
ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําชั่วคราวของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือน
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สามัญตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน  
พ.ศ. 2551   

2.4 ใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือนยังไมถึงขั้นต่ําของระดับ
ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดรับการปรับเงินเดือน 
ปละครั้งจนไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติดังกลาว โดยให
เริ่มปรับครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และใหปรับเงินเดือนครั้งถัดไปในแตละปในวันที่ 1 
ตุลาคม เทากับครึ่งหนึ่งของความตางระหวางอัตราเงินเดือนของผูนั้นกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ํา
ของระดับตําแหนง ทั้งนี้ การปรับแตละครั้ง ใหปรับไดสูงสุดรอยละ 10 ของเงินเดือนที่ผูนั้น
ไดรับอยู ณ วันนั้น ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกลาว หากทําใหอัตราหนึ่งอัตราใดมีเศษ 
ไมถึงสิบบาท ใหปรับตัวเลขเงินเดือนของอัตราดังกลาวใหเพิ่มขึ้นเปนสิบบาท และมิใหถือวา
เปนการปรับอัตรารอยละที่แตกตางกัน 

 สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง แมจะอยูในระหวาง
ชวงเวลาที่ไมสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือน เชน ลาประเภทตาง ๆ สอบสวน
วินัย ถูกฟองเปนคดีอาญาหรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา พักราชการ เปนตน ก็ให
ดําเนินการปรับเงินเดือนจนไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัติฯ 
เชนเดียวกัน   

2.5 ในกรณีที่มีการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงใน
วันเดียวกันกับวันที่ใหไดรับการปรับเงินเดือนเขาสูข้ันต่ํา ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นใหดํารงตําแหนงดังกลาวกอนแลวจึงจะใหมีการปรับ
เงินเดือนเขาสูข้ันต่ําตอไป 

2.6 ใหขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538  ซึ่งไดรับการจัดใหดํารงตําแหนงตามประเภทตําแหนง สายงานและ
ระดับตามประกาศ ก.พ. และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎ ก.พ. วาดวยการให
ขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2551 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คงไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราที่ไดรับอยูเดิมกอนวันที่ 
ก.พ. ประกาศการจัดตําแหนง 

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