
 
 
 
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๓ 

 

 
 
  
สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

      ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๓ 

เร่ือง   หลักเกณฑและวิ ธีการรับเงินเดือน  สิทธิและประโยชนของขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับ
เดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

เรียน    

ส่ิงที่สงมาดวย ๑.  หลักเกณฑและวิ ธีการรับ เงิน เดือน  สิทธิและประโยชนของข าราชการ 
พลเรือนสามัญผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๒.  คําอธิบายหลักเกณฑและวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของขาราชการ
พลเรือนสามัญผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๖ วรรคสอง  
บัญญัติใหการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของขาราชการพลเรือนสามัญผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไป
ดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติ           
ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด 

ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของขาราชการ
พลเรือนสามัญผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑  

 

 

 
 



   
 

๒ 

ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําคําอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการขางตนตามสิ่งที่สงมาดวย  ๒ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด            
ทราบดวยแลว  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นางเบญจวรรณ  สรางนิทร) 
 เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๓,  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๕, ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๐,  ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๘๑๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 
 



สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ 
 

หลักเกณฑและวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของขาราชการพลเรือนสามัญ                                  
ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหกลับไปดาํรงตาํแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน                             

และระดับเดียวกัน เพราะเหตุท่ีมีคุณสมบตัิไมตรงตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(ตามหนงัสือสาํนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๓  ลงวนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๓) 

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

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ก.พ.จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของ
ขาราชการพลเรือนสามัญผูที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑  ในหลักเกณฑและวิธีการนี้  

“ตําแหนงเดิม”  หมายความวา  ตําแหนงที่เคยดํารงอยูกอนที่จะไดรับแตงตั้งใหไปดํารง
ตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และใหหมายความรวมถึง
ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันดวย 

“ตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง”  หมายความวา  ตําแหนงที่ผูมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น 

ขอ ๒  ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง และตอมาไดรับ
แตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม ใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูกอนวันที่ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง ทั้งนี้ นับแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม   

ขอ ๓  ในกรณีที่ขาราชการตามขอ ๒ ไดรับการเลื่อนเงินเดือนมาแลวในระหวางที่
ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง ใหนําอัตรารอยละที่ขาราชการผูนั้นไดรับการเลื่อนเงินเดือนแต
ละครั้งในระหวางเวลาดังกลาว ไปใชในการพิจารณาปรับใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเดือน โดยให
เร่ิมปรับจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับตามขอ ๒ ไปทีละคร้ังจนกวาจะครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในชวงเวลานั้น  

ในกรณีที่การเลื่อนเงินเดือนที่ผานมาครั้งใดไดใชหลักเกณฑและวิธีการอื่นที่
มิใชอัตรารอยละตามวรรคหนึ่ง ใหปรับใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการ
เล่ือนเงินเดือนที่ใชบังคับอยูในครั้งนั้น  



   
  

๒ 

ขอ ๔  ในกรณีที่ขาราชการตามขอ ๒ ไดรับคําสั่งที่มีผลทําใหตองลดเงินเดือนใน
ระหวางที่ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง ใหนําวิธีการปรับเงินเดือนตามขอ ๓ มาใชบังคับ
ในทางกลับกันโดยอนุโลม 

ขอ ๕  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการตามขอ ๒ ใหนําผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระหวางที่ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง ไปใชเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนของขาราชการผูนั้นดวย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือนที่ใชบังคับอยูในชวงเวลานั้น โดยใหเล่ือนเงินเดือนจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับตามขอ ๒        
ขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี 

ขอ ๖  การใหไดรับเงินเดือนตามขอ ๓ และขอ ๕ จะตองไมทําใหเงินเดือนที่ขาราชการ
ผูนั้นไดรับ มีจํานวนเกินเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตาํแหนงเดิม  

ขอ ๗  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระหวางเวลาที่ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง 
ใหนําไปนับรวมเปนระยะเวลาการดํารงตําแหนงในประเภทและระดับที่ไดรับแตงตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการนี้ดวย  

ประสบการณหรือผลงานของขาราชการตามขอ ๒ ในระหวางเวลาที่ดํารง
ตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง ใหถือวาเปนประสบการณหรือผลงานของผูนั้นที่สามารถนําไปใช
ประโยชนตอไปไดตามกฎหมาย  

สิทธิและประโยชนอ่ืนนอกจากที่กลาวไวในวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหไดรับ
ตามเกณฑสําหรับตําแหนงเดิม ทั้งนี้ นับแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิม 

ขอ ๘  การรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในหลักเกณฑ
และวิธีการนี้ หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ได ให
เสนอ ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป 

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

 



   สิ่งท่ีสงมาดวย ๒ 

 

คําอธิบาย 
หลักเกณฑและวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหกลับไปดาํรงตาํแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับ
เดียวกัน เพราะเหตุท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

(ตามหนงัสือสาํนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๓  ลงวนัท่ี  ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๓) 

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

ตามที่ ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชนของ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น  สํานักงาน ก.พ. ไดจัดทําคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังกลาวไว ดังตอไปนี้ 

๑. ในกรณีท่ีปรากฏวาขาราชการพลเรือนผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง (ไมรวมถึงกรณีท่ี ก.พ. อนุมัติใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง)                     
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะตองสั่งใหผูนั้นกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมโดยพลัน 

ตําแหนงตามเดิม คือ ตําแหนงในประเภท สายงาน และระดับเดียวกนักบัตาํแหนงที่
ผูนั้นดํารงอยูกอนที่จะไดรับแตงตั้งไปดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ทั้งนี้ โดยไมจําตองเปนตําแหนงเลขที่เดียวกัน (ในกรณีที่ตําแหนงตามเดิมไมวาง 
ใหไปดําเนินการตาม ๒) 

คํ าว า โดยพลัน  คือ  เมื่ อปรากฏว า ผูนั้ นดํ ารงตํ าแหน งที่ ตนมีคุณสมบัติ 
ไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะตองออกคําสั่งใหผูนั้น
กลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมทันทีเทาที่สามารถจะทําได 

คําสั่งที่แตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมนั้น ใหส่ังใหมีผลตั้งแตวันที่              
ออกคําสั่ง โดยไมมีผลยอนหลัง 

ตัวอยาง  

นาย ก. ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๘ ตั้งแตวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๕๒ และในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ นาย ก. ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร 
ระดับเชี่ยวชาญ ตอมาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ปรากฏวา นาย ก. เปนผูที่มีคุณสมบัติไมตรงตาม



๒ 
 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ  กรณีนี้กรมตองรีบออกคําสั่งให นาย ก. 
กลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

และถากรณีนี้ กรมมีตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงเลขที่ ๓๕ ซ่ึง
เปนตําแหนงประเภท สายงาน และระดับเดียวกันกับตําแหนงที่ นาย ก. เคยดํารงอยูเดิมวางอยู             
แมตําแหนงดังกลาวจะเปนตําแหนงคนละเลขที่กันก็ตาม กรมก็สามารถมีคําสั่งให นาย ก. กลับไป
ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ไดทันที  และในกรณีนี้กรมจะตองออกคําสั่งใหมี            
ผลทันที ซ่ึงหากกรณีนี้กรมไดออกคําสั่งในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔  การกลับไปดํารงตําแหนง
ตามเดิมของนาย ก. ก็จะมีผลตั้งแตวันที่  ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่ออกคําสั่ง เปนตนไป            
โดยกรมจะออกคําสั่งในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ แตใหมีผลยอนกลับไปใหดํารงตําแหนงตามเดิม
ตั้งแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ หรือวันใดวันหนึ่งกอนวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ไมได 

๒. ในกรณี ท่ีตํ าแหนงตามเดิมไมว าง  ผู มี อํ านาจสั่ งบรรจุจะตองสั่ ง ใหผูนั้น 
ไปดํารงตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

ตําแหนงอื่นในที่นี้ ไดแก ตําแหนงในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันกับ
ตําแหนงตามเดิม แตตางสายงานกัน โดยผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงอื่นนั้นดวย 

ตัวอยาง 

นาง ข. ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ ตั้งแตวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ นาง ข. ไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ  ตอมาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ พบวา          
นาง ข. เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการพิเศษ  กรณีนี้กรมตองรีบออกคําสั่งให นาง ข. กลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได แตเนื่องจากตําแหนงตามเดิมคือตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน  เชนเดียวกันกับตําแหนงที่ นาง  ข. เคยดํารงอยู เดิมนั้น                     
ไมมีตําแหนงวาง  กรณีนี้กรมตองมีคําสั่งแตงตั้งให นาง ข. ไปดํารงตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน แตตางสายงานกับตําแหนงตามเดิม ซ่ึงอาจเปนตําแหนง                   
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ ถานาง ข. มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการ  
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๓. การรับเงินเดือนของผูไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนง
อ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เปนดังนี้ 

๓.๑ เงินเดือนท่ีจะไดรับ กรณีท่ียังไมเคยมีการเลื่อนเงินเดือนในระหวางที่ดํารง
ตําแหนงท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๓.๑.๑ เมื่อไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม หรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน ผูนั้นจะไดรับเงินเดือนเทาที่เคยไดรับอยูเดิมกอนที่จะไดรับ
แตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงที่ไมตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบัญชีอัตราเงินเดือนตามกฎหมายและมีผลทําใหเงินเดือนที่ผูนั้นเคยไดรับอยูเดิม 
เปลี่ยนแปลงไป ใหปรับอัตราเงินเดือนของผูนั้นใหเปนไปตามนั้น 

ตัวอยาง 

 นาย ค. ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชาํนาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน ๒๒,๖๙๐ 
บาท  และในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๓  นาย  ค .  ได รับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงนิติกร                   
ระดับเชี่ยวชาญ อัตราเงินเดือน ๒๒,๖๙๐ บาท  ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญเพิ่มขึ้นทั้งระบบตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ในอตัรา
รอยละ  ๕   ทําใหนาย  ค .  ได รับการปรับอัตราเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวเปน           
๒๓,๘๓๐ บาท  ตอมาปรากฏวานาย ค. เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ  กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้งใหนาย ค. กลับไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ตั้งแตวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๕๔  

 ในกรณีนี้ นาย ค. จะไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูกอนวันที่ไดรับ 
แตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ คือ จะไดรับเงินเดือนในตําแหนงนิติกร ระดับ
ชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน ๒๒,๖๙๐ บาท  และใหปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น                            
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ อีกรอยละ ๕  เปน ๒๓,๘๓๐ บาท  ดังนั้น         
นาย ค. จะไดรับเงินเดือนในอัตรา ๒๓,๘๓๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ซ่ึงเปนวันที่ไดรับ
แตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตามเดิม 

๓.๑.๒ ในกรณีที่ผูนั้นไดรับยกเวนเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนสูง
กวาเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด อยูกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ก็ใหผูนั้นคงไดรับเงินเดือนในอัตราดังกลาวตอไป 
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ตัวอยาง 

 นาง ช. ดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส รับเงินเดือน 
๓๗,๓๒๐ บาท ซ่ึงเปนกรณีที่ ก.พ. อนุมัติเปนการเฉพาะรายใหไดรับเงินเดือนที่สูงกวาเงินเดือน
สูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงดังกลาว (เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส คือ ๓๖,๐๒๐ บาท) ทั้งนี้ ตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอืน
สามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอมาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับชํานาญการพิเศษ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒  ภายหลังตรวจสอบพบวา นาง ช. เปนผูมี
คุ ณสมบั ติ ไ ม ต ร งต ามคุณสมบั ติ เ ฉพ า ะสํ าห รั บตํ า แหน งนั ก วิ ช า ก า ร เ งิ น และบัญชี                          
ระดับชํานาญการพิเศษ กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้ง นาง ช. กลับไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง 
ระดับอาวุโส  ตามเดิม ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒  

 กรณีนี้ นาง ช. จะไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูกอนวันที่ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรง คือ ๓๗,๓๒๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ซ่ึงเปน
วันที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส ตามเดิม  

๓.๒ เงินเดือนท่ีจะไดรับกรณีท่ีมีการเลื่อนเงินเดือนไปแลวในระหวางที่ดํารง
ตําแหนงท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 

๓.๒.๑ เมื่อไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม หรือตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน ถาปรากฏวาผูนั้นเคยไดรับการเลื่อนเงินเดือนมาแลว                 
ในระหวางที่ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหนําอัตรา
รอยละที่ขาราชการผูนั้นไดรับการเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งในระหวางเวลาดังกลาว ไปใชในการ
พิจารณาปรับใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเดือน โดยใหเร่ิมปรับจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับอยูเดิม
กอนไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง         
ไปทีละครั้งจนกวาจะครบตามจํานวนครั้งที่ ผูนั้นเคยไดรับการเลื่อนเงินเดือนมาแลว  ทั้งนี้            
ตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในชวงเวลานั้นๆ 

ตัวอยาง 

 นาย ง. ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ  รับเงินเดือนในระดับ
ชํานาญการพิเศษ จํานวน ๒๘,๖๖๐ บาท  ตอมาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ ไดรับเงินเดือนในระดับเชี่ยวชาญ  จํานวน  ๒๘ ,๖๖๐ บาท                     
ในระหวางนั้น ไดเล่ือนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ในอัตรารอยละ ๓ ของฐานในการ
คํานวณระดับเชี่ยวชาญ คิดเปนเงิน ๑,๓๓๐ บาท (ชวงเงินเดือน ๒๓,๒๓๐-๔๔,๘๔๐ บาท ใชฐาน
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ในการคํานวณระดับลาง อัตรา ๔๔,๐๖๐ บาท) รวมเปนเงินเดือนที่ควรไดรับจํานวน ๒๙,๙๙๐ บาท 
ตอมาพบวา นาย ง. มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ 
กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้งให นาย ง. กลับไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตามเดิม ตั้งแต
วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

 กรณีนี้การปรับเงินเดือนของนาย ง. จะตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

 (๑) ใหเร่ิมคิดคํานวณจากการที่นาย ง. ไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูกอน
วันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง คือ ให
ไดรับเงินเดือนในอัตรา ๒๘,๖๖๐ บาท กอน 

 (๒) จากนั้นใหดําเนินการปรับเงินเดือนของนาย ง. ตาม (๑) โดยนําอัตรา 
รอยละที่นาย ง. ไดรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ คือ อัตรารอยละ ๓ มาใชในการ
ปรับเงินเดือน โดยใหนําฐานในการคํานวณของตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษที่
นาย ง. เคยดํารงตําแหนง ซ่ึงในกรณีนี้คือ ฐานในการคํานวณระดับลาง อัตรา ๓๑,๒๒๐ บาท 
(เนื่องจากนาย ง. รับเงินเดือน ๒๘,๖๖๐ บาท ซ่ึงอยูในชวงเงินเดือน ๑๘,๑๙๐-๓๕,๘๒๐ บาท ฐาน
ในการคํานวณระดับลาง คืออัตรา ๓๑,๒๒๐ บาท) มาใชคํานวณเปนเงินเดือนที่จะไดรับการเลื่อน 
ซ่ึงเทากับ ๙๔๐ บาท แลวนําไปรวมกับเงินเดือนในอัตรา ๒๘,๖๖๐ บาท ตาม (๑) รวมเปนเงินเดือน
ที่นาย ง. พึงจะไดรับเปนเงิน ๒๙,๖๐๐ บาท 

 ทั้งนี้ นาย ง. จะไดรับเงินเดือนจํานวน ๒๙,๖๐๐ บาท ดังกลาว ตั้งแตวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตามเดิม 

๓.๒.๒ ในกรณีที่ ระหว างที่ดํ ารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตาม 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับการเลื่อนเงินเดือนทั้งในระบบที่เปนขั้นและระบบที่เปน
อัตรารอยละ ใหนําเงินเดือนที่ผูนั้นเคยไดรับอยูเดิมกอนที่จะไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงที่มี
คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมาปรับไปตามขั้นและอัตรารอยละที่ผูนั้น
ไดรับการเลื่อนเงินเดือนแตละครั้งในระหวางเวลาดังกลาว ไปทีละครั้ง ตามลําดับที่เคยไดรับการ
เล่ือนเงินเดือนมาแลว จนกวาจะครบ   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนของ       
ขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในชวงเวลานั้นๆ 

ตัวอยาง 

 นางสาว  จ . ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ  รับเงินเดือนอัตรา
๑๕ ,๗๖๐  บาท   ตอมาได รับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร  ระดับชํานาญการ  ตั้งแตวันที่  



๖ 
 

 

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๖๐ บาท  หลังจากนั้น นางสาว จ. ไดเล่ือนเงินเดือนใน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒  จํานวน ๐.๕ ขั้น  จากอัตราเงินเดือน ๑๕,๗๖๐ บาท เปน ๑๖,๑๑๐ บาท  
และไดเล่ือนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  จํานวน ๑ ขั้น  จากอัตราเงินเดือน ๑๖,๑๑๐ บาท 
เปน  ๑๖ ,๘๔๐   บาท  (ตามหนังสือสํานักงาน  ก .พ .  ดวนที่ สุด  ที่  นร  ๑๐๑๒ /  ว๕  ลงวันที่                          
๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๒  เ ร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและเลื่ อนเงิน เดือน                         
ขาราชการพลเรือนสามัญตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน                
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในชวงเวลาดังกลาว)  และตอมาไดเล่ือนเงินเดือนใน
วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  ในอัตรารอยละ  ๓  ของฐานในการคํ านวณ  ๒๐ ,๓๕๐  บาท                       
(ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด                   
ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เร่ือง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงกรณีนางสาว  จ . รับเงินเดือน                   
ระดับชํานาญการ  ๑๖,๗๒๐ บาท อยูในชวงเงินเดือน ๑๒,๕๓๐-๒๕,๑๘๐ บาท ใชฐานในการ
คํานวณระดับลาง อัตรา  ๒๐,๓๕๐ บาท) คิดเปนเงิน ๖๒๐ บาท รวมเปนเงินเดือน ๑๗,๔๖๐ บาท 

 ตอมาพบวานางสาว จ. มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการ  กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้งนางสาว จ. ใหกลับไปดํารงตําแหนงนิติกร 
ระดับปฏิบัติการ ตามเดิม  ตั้งแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 กรณีนี้การปรับเงินเดือนของนางสาว จ. จะตองดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

 ใหเร่ิมคิดคํานวณจากการที่นางสาว จ. ไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยู
กอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
คือ ใหไดรับเงินเดือนในอัตรา ๑๕,๗๖๐ บาท กอน 

 จากนั้นใหดําเนินการปรับเงินเดือนของนางสาว จ. ตามลําดับ ดังนี้ 

  (๑) ใหนําผลการเล่ือนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ จํานวน ๐.๕ ขั้น 
มาปรับจากเงินเดือนที่ไดรับในวันที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม จากกรณี
ตัวอยาง คือ ไดรับเงินเดือนในอัตรา ๑๕,๗๖๐ บาท มีผลการเลื่อนเงินเดือน จํานวน ๐.๕ ขั้น จะมีผล
เทากับไดปรับเงินเดือนเปน ๑๖,๐๗๐ บาท  

  (๒) ใหนําผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ขั้น  
มาปรับจากเงินเดือนจากอัตรา ๑๖,๐๗๐ บาท  มีผลการเลื่อนเงินเดือน จํานวน ๑ ขั้น จะมีผลเทากับ
ไดปรับเงินเดือนเปน ๑๖,๗๑๐ บาท 



๗ 
 

 

ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนตาม (๑) และ (๒) เปนการดําเนินการตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒/ ว๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เร่ือง                 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูใน
ระหวางเวลาที่ผูนั้นไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

  (๓) จากนั้นใหนําผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๓                
มาปรับจากเงินเดือนตาม (๒) จากกรณีตัวอยาง นางสาว จ. ไดรับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่             
๑ เมษายน ๒๕๕๓  ในอัตรารอยละ ๓ ซ่ึงเปนการเล่ือนเงินเดือนตาม กฎ ก.พ. วาดวยการ                  
เล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อนางสาว จ. ไดรับเงินเดือนระดับปฏิบัติการ ๑๖,๗๑๐ บาท                 
อยู ในช วง เ งิน เดือน  ๖ ,๘๐๐  - ๑๗ ,๖๗๐  บาท  จึ ง ใหนํ าฐานในการคํ านวณระดับล า ง                             
อัตรา ๑๕,๓๙๐บาท มาใชในการคํานวณเพื่อหาจํานวนเงินที่ไดรับการเลื่อน ซ่ึงมีผลทําใหไดรับการ
เล่ือนเปนเงินจํานวน ๔๗๐ บาท รวมเปนเงินเดือนที่ควรจะไดรับ ๑๗,๑๘๐ บาท 

 จากกรณีตัวอยาง นางสาว จ. จะไดรับเงินเดือนจํานวน ๑๗,๑๘๐ บาท ตั้งแต
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ 
ตามเดิม  

๓.๓  การใหไดรับเงินเดือนตาม ๓.๒ จะตองไมทําใหเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับมี
จํานวนเกินเงินเดือนสูงสุดท่ี ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงเดิม  

๓.๓.๑ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ขาราชการพลเรือนสามัญจะไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่กําหนดในบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงตองไมสูงเกินเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการ
พลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนงที่มี
คุณสมบัติไมตรง และตอมาไดรับการแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เงินเดือนของผูนั้นเมื่อกลับไปดํารงตําแหนงตามเดมิและไดมกีาร
ปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการขางตนแลว เงินเดือนที่จะไดรับนั้นจะตองไมสูงเกิน
เงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดตาม กฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 



๘ 
 

 

ตัวอยาง 

 นาย ฉ. ดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน รับเงินเดือน 
๑๗,๘๙๐ บาท ตอมาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานธุรการ  ระดับชํานาญงาน  ตั้งแตวนัที ่
๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ รับเงินเดือนระดับชํานาญงาน ๑๗,๘๙๐ บาท ในระหวางที่ดํารงตําแหนง       
เจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน ไดเล่ือนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ จํานวน ๐.๕ ขั้น 
เปนเงิน  ๑๘,๒๘๐ บาท  และเล่ือนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ขั้น  เปน                   
เงิน ๑๙,๐๑๐ บาท ตอมาตรวจสอบพบวา นาย ฉ. มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ ระดับชํานาญงาน กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้ง นาย ฉ. กลับไปดํารงตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

จากกรณีตัวอยาง นาย ฉ. จะรับเงินเดือนในตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 
ระดับปฏิบัติงาน ๑๗,๘๙๐ บาท โดยไดปรับเงินเดือนดังนี้ 

(๑) การปรับเงินเดือนครั้งที่ ๑ ใชผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๒  จํานวน ๐.๕  ขั้น จะไดรับการปรับเงินเดือนเปน ๑๘,๑๙๐ บาท  ซ่ึงเปนเงินเดือนสูงสุดของ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๑๘,๑๙๐ บาท ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการ
ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น กรมจึงตองมีคําสั่งให นาย ฉ. ไดรับ
เงินเดือนในอัตรา ๑๘,๑๙๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

(๒)  สวนการปรับเงินเดือนครั้งที่ ๒ นาย ฉ. มีผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  จํานวน ๑ ขั้น และเนื่องจาก นาย ฉ. ไดรับเงินเดือนถึงเงินเดือนสูงสุดของ
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานแลว ดังนั้น จึงไมสามารถนําผลการเล่ือนเงินเดือน ๑ ขั้น
ดังกลาวมาปรับเงินเดือนใหนาย ฉ. ได แตอยางไรก็ดี  กรณีนี้ นาย ฉ. อาจไดรับเปนเงินคาตอบแทน
พิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข
เพิ่มเติม  

 ๓.๓.๒  แตถาเปนกรณีที่ผูนั้นดํารงตําแหนงที่ไดรับยกเวนเปนการเฉพาะให
ไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนด อยูกอนวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มี
คุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และคงไดรับเงินเดือนในอัตราดังกลาวตอไป 
ถาเงินเดือนที่ผูนั้นไดรับยังไมเกินเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของบัญชีเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน ก็ใหปรับเงินเดือนของผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดอธิบายไวแลวขางตนได 

 
 



๙ 
 

 

ตัวอยาง 

นาง ช. ดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส รับเงินเดือน 
๓๗,๓๒๐ บาท ตอมาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ 
ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ในระหวางที่ดํารงตําแหนงดังกลาวไดเล่ือนเงินเดือนในวันที่                     
๑ เมษายน ๒๕๕๒ จํานวน ๐.๕ ขั้น เปนเงิน  ๓๗,๙๘๐ บาท และเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ จํานวน ๑ ขั้น เปนเงิน ๓๙,๒๘๐ บาท ตอมาตรวจสอบพบวา นาง ช. มีคุณสมบัติไมตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ กรมจึงมีคาํสัง่
แตงตั้ง นาง ช. กลับไปดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ 
๒๕๕๓ โดยไดรับเงินเดือนในอัตรา ๓๗,๓๒๐ บาท 

สําหรับการปรับเงินเดือนใหกับ นาง ช. เนื่องจากเงินเดือนที่ นาง ช. ไดรับยัง
ไมถึงขั้นสูงของเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของบัญชี เงินเดือนขาราชการพลเรือน
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรณีนี้จึงใหนําผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๕๒ จํานวน ๐.๕ ขั้น มาปรับเงินเดือนเปน ๓๗,๙๘๐ บาท และนําผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ขั้น มาปรับเงินเดือนเปน ๓๙,๒๘๐ บาท และเนื่องจากเงินเดือนที่ได
ปรับแลวดังกลาวยังไมถึงขั้นสูงของเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการ
พลเรือนนสามัญตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมจึงตองมีคําสั่งใหนาง ช. ไดรับเงินเดือน
ในอัตรา ๓๙,๒๘๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

๔. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผูท่ีไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม 
หรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  

ใหพิจารณาจากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระหวางที่ดํารงตําแหนง 
ที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ประกอบกับผลการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  

ตัวอยาง 

นาย  ฌ .  ดํารงตําแหนงนิติกร  ระดับชํานาญการพิ เศษ  รับเงินเดือน            
๒๔,๓๑๐ บาท ตอมาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นาย ฌ. ไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงนิติกร 
ระดับเชี่ยวชาญ รับเงินเดือน ๒๔,๓๑๐ บาท ภายหลังพบวา นาย ฌ. เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ กรมจึงมีคําส่ังแตงตั้งใหนาย ฌ. กลับไป
ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตามเดิม ตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓  
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ในกรณีนี้ สวนราชการตองนําผลการปฏิบัติราชการของ นาย ฌ.ในระหวาง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนชวงที่  นาย ฌ. ดํารงตําแหนง        
นิติกร  ระดับเชี่ยวชาญ  มาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหกับ  นาย  ฌ .  ในรอบ                     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๓                    
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให นาย ฌ. โดยใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในตําแหนงนิติกร ระดับ
ชํานาญการพิเศษ  

แตถาเปนกรณีที่สวนราชการมีคําสั่งแตงตั้งให นาย ฌ. ไปดํารงตําแหนงอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน ใหนําผลการปฏิบัติราชการของ นาย ฌ. ในชวงที่ดํารง
ตําแหนงนิติกร ระดับเชี่ยวชาญ มาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหกับ นาย ฌ. ในรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อพิจารณา
เล่ือนเงินเดือนใหนาย ฌ. โดยใหพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกันที่ไดรับแตงตั้งนั้น 

๕.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนงท่ีใหนําไปนับรวมกันได 

ขาราชการผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ
ตํ าแหน งอื่ นในประ เภท เดี ยวกันและระดับ เดี ยวกัน  ถือว า ผู นั้ นไม เ คยดํ ารงตํ าแหน ง 
ที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมากอนเลย  สวนระยะเวลาในระหวางที่         
ผูนั้นดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหนํามานับเปน
ระยะเวลาที่ผูนั้นดํารงตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นใน
ประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันดวย 

ตัวอยางที่ ๑  (กรณีกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิม) 

นาง ญ. ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ มาแลว  
เ ป น เ ว ล า  ๒  ป  ต อม า วั นที่  ๑  กุ มภ าพั นธ  ๒๕๕๓  ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า ร งตํ า แหน ง                       
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ภายหลังพบวา นาง ญ. เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ กรมจึงมีคําสั่ง
แตงตั้งนาง ญ. กลับไปดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชํานาญการพิเศษ ตามเดิม ตั้งแต
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

ในกรณีนี้ระยะเวลาที่นาง ญ. ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับเชี่ยวชาญ ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง               
เปนเวลา ๒ เดือน นั้น ใหนําไปรวมกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
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ชํานาญการพิเศษ  ทําใหนาง ญ. มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ
พิเศษ มาแลว รวมเปนเวลา ๒ ป ๒ เดือน  

ตัวอยางที่ ๒  (กรณีไปดํารงตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน) 

นาง ช. ดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส มาแลว เปนเวลา ๕ ป 
ตอมาไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ ตั้งแตวันที่           
๑ มกราคม ๒๕๕๒  ภายหลังพบวา นาง ช. เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชํานาญการพิเศษ กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้ง นาง ช. ไปดํารง
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  ระดับอาวุโส ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒  

ในกรณีนี้ระยะเวลาที่นาง ช. ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เปน
เวลา ๓ เดือน นั้น ใหนําไปนับรวมกับระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานการคลัง ระดับอาวุโส 
ทําให นาง ช. มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแลว รวมเปนเวลา          
๕ ป ๓ เดือน 

๖.  ประสบการณหรือผลงานในระหวางที่ดํารงตําแหนงท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ประสบการณหรือผลงานในระหวางที่ดํารงตําแหนงที่มีคุณสมบัติไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เปนประสบการณหรือผลงานที่ผูนั้นสามารถนําไปใชประโยชน
ตอไปได แตการจะนําประสบการณหรือผลงานนั้นไปใชประโยชนตอไปตองเปนไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ไดกําหนดไว  

ตัวอยาง  

นาย ต. ดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตอมาไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ ตั้งแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ภายหลังพบวา 
นาย ต. เปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
เชี่ยวชาญ กรมจึงมีคําสั่งแตงตั้ง นาย ต. กลับไปดํารงตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ ตามเดิม 
ตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ 

ประสบการณหรือผลงานของ นาย ต. ในระหวางเวลาที่ดํารงตําแหนง                
นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ ใหถือวาเปนประสบการณหรือผลงานของ นาย ต. ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนตอไปได  เชน นาย ต. จะนําผลงานที่ไดปฏิบัติในระหวางที่ไดดํารงตําแหนง         
นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญไปใชในการขอประเมินเพื่อเล่ือนระดับตําแหนง ก็สามารถ
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กระทําได แตการประเมินวาผลงานของนาย ต. ดังกลาว เปนผลงานที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม 
หรือเปนผลงานที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะผานการประเมินหรือไม ตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินเพื่อเล่ือนระดับตามที่กําหนดไว  เปนตน  

๗.  สิทธิประโยชนอ่ืนนอกจากที่ไดกําหนดไว 

สิทธิและประโยชนอ่ืนนอกจากที่ไดกําหนดไวขางตน ขาราชการผูที่ไดรับ
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันจะ
ไดรับตามเกณฑเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงในประเภทและระดับนั้นจะ           
พึงไดรับจากทางราชการ  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนง
อ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน 

ตัวอยาง  

จากตัวอยางในขอ  ๖  การรับสิทธิและประโยชน อ่ืนนอกจากเงินเดือน                
ของ  นาย ต. อาทิเชน เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เงินตอบแทน           
พิเศษรายเดือน คาเชาบาน  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนตน ให นาย ต. ไดรับเชนเดียวกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ จะพึงไดรับจาก
ทางราชการ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ซ่ึงเปนวันที่ไดรับคําสั่งใหกลับไปดํารงตําแหนง
เดิม 
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