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สรุปกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูในรูปแบบชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs) ของสป.มท.
เรื่อง การขยายเพดานเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

บรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
หัวขอเรื่อง
การขยายเพดานเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การขยายเพดานเงินเดือนและการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ครั้งที่จัด
ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดเมื่อ
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สถานที่
หองประชุม คลังสมอง ชั้น 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 45 คน
สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
CoPs วันนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การขยายเพดานเงินเดือนและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ทีมงาน KM ขอขอบคุณ นางสาวเมตตา ธารีรัชต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการ
เจาหนาที่ สป.มท. ที่ไดมาเปนวิทยากรในวันนี้
วิทยากรไดกลาวถึงเรื่อง การขยายเพดานเงินเดือนและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีดังนี้
สรุปและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักเกณฑและวิธีการให
ขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามมติคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ
โดยสรุปรายละเอียด หลักเกณฑและวิธีการได ดังนี้
๑. ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทและระดับใดที่ไดรับเงินเดือนถึงอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนฯ เมื่อไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแลว ใหไดรับเงินเดือนในระดับถัดไปของแตละประเภทตําแหนง เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษและผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยใหไดรับเงินเดือน
ไมเกินอัตราที่ ก.พ. กําหนด ตามขอ ๓ (๒) ของกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับ
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ไมเกินอัตรา ๗๔,๓๒๐ บาท)

-๒-

(๒) ผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนไมเกินขั้นสูง
ของประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ไมเกินอัตรา ๗๖,๘๐๐ บาท)
(๓) ผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับสูง ใหไดรับเงินเดือนในตําแหนงประเภท
บริหาร ระดับตน (ไมเกินอัตรา ๗๔,๓๒๐ บาท)
ตัวอยางเชน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ
ตําแหนงแลว คือ ๔๓,๖๐๐ บาท หากไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตรารอยละ ๓ จะไดรับการ
เลื่อนเงินเดือนเปนเงิน ๔๔,๗๐๐ บาท (๓๖,๔๗๐ x ๓% = ๑,๑๐๐ + ๔๓,๖๐๐) ซึ่งไดรับเงินเดือนสูง
กวาขั้นสูงของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง (สูงกวาตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ) ไปอีก ๑
ระดับ ของตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง (สามารถไดรับเงินเดือนไปจนถึงของระดับตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ คือ ๕๘,๓๙๐ บาท)
๒. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางประเภท ตางสายงาน
หรือตางระดับ และเงินเดือนที่ไดรับสูงกวาเงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดตาม
วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิม โดยใหไดรับเงินเดือนตามขอ ๑ ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตางประเภท ตางสายงาน หรือตางระดับ
ตัวอยางเชน ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโสแลว คือ ๔๑,๖๒๐ บาท ตอมาไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดั บปฏิบัติ การ (เปน การเปลี่ยนสายงาน) ก็ให ได รับเงินเดือนเทาเดิม คือ ๔๑,๖๒๐ บาท ซึ่งเปน
เงินเดือนที่เกินกวาขั้นสูงของระดับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่กฎ ก.พ. วาดวยการให
ขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดไว (๒๖,๙๐๐ บาท)
๓. ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไ ดรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิ ธีการในขอ ๑ ให ไดรั บ
เงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แลวแต
กรณี ดังนี้
(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้
(ก) ประเภทบริหาร ระดับตน
(ข) ประเภทอํานวยการ ระดับตนและระดับสูง
(ค) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดั บเชี่ยวชาญ และระดั บ ทรงคุณวุ ฒิ ในสายงานที่กํา หนดในมาตรฐานกําหนดตํ า แหน งให ไ ด รั บ
เงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงของบัญชีขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ (ระดับทรงคุณวุฒิ* และ
ระดับทรงคุณวุฒิ)
(ง) ประเภททั่ว ไป ระดับปฏิบัติงาน ระดั บชํานาญงาน ระดั บอาวุโ สในสายงานที่
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหไดรับเงินเดือนถึงอัตราขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ (ระดับอาวุโส* และระดับอาวุโส) และระดับทักษะพิเศษใหไดรับเงินเดือนโดย
คํานวณจากฐานในการคํานวณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น
ดํารงตําแหนงอยู ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒

-๓-

(๒) ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภท
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสายงานนอกเหนือจากขอ ๓ (๑) (ค) และ (ง) เมื่อไดรับอัตราเงินเดือนถึง
อัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดสําหรับตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนโดยคํานวณจากฐานในการคํานวณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
ของตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับบน ๒ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งผูมีคุณสมบัติอยูในขอนี้ ไดแก
- ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (สายงานทางดานธุรการ)
เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหนงแลว (๔๑,๖๒๐ บาท) ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งตอไป
ใหไปใชฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในระดับบน ๒ (เดิมใชระดับบน ๑ = ๓๕,๐๗๐ เปนใหไป
ใชระดับบน ๒ = ๔๔,๙๗๐) โดยเลื่อนเงินเดือนถึงขั้นสูงที่ ๖๙,๐๔๐ บาท
- ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (สายงานทั่วไปที่มิใชสายงานของกฤษฎีกาและ
สายงานทางด า นนาฎศิ ลป ) ตั ว อย างเชน ตํ า แหน งที่ ป รึ ก ษาด า นการปกครอง ที่ป รึ ก ษาด า นการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ปรึกษาดานความมั่นคง และที่ปรึกษาดานกฎหมาย สังกัด สป.
เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหนงแลว (๗๔,๓๒๐ บาท) ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งตอไปให
ไปใชฐานในการคํานวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนในระดับบน ๒ (เดิมใชระดับบน ๑ = ๖๖,๗๐๐ เปนใหไป
ใชระดับบน ๒ = ๖๘,๕๖๐) โดยเลื่อนเงินเดือนถึงขั้นสูงที่ ๗๖,๘๐๐ บาท
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ
ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนดังกลาว ในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปสุดทาย กอนที่จะพนจากราชการเพราะ
เหตุเกษียณอายุ
๔. ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผูใ ดได รั บ เงิ น เดื อนตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารนี้ เมื่อ ได รั บ
เงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดแลว ใหไดรับคาตอบแทน
พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษฯ
๕. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับคาตอบพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายคาตอบแทนพิเศษฯ อยูในวั นที่ห ลักเกณฑและวิธี การนี้ มีผลบังคับใช (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
ใหนําคาตอบแทนดังกลาวมารวมเปนเงินเดือน ในกรณีที่มีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับเปนสิบบาท และให
ไดรับเงินเดือนในอัตราใหม ตั้งแตวันที่หลักเกณฑและวิธีการนี้มีผลใชบังคับ
๖. กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ ใหนําเสนอ ก.พ. พิจารณา
๗. หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวขางตน ใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
ดังนั้น ขาราชการที่เกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จึงไมอยูในหลักเกณฑและวิธีการนี้ และ
ขาราชการที่ไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษอยูกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก็ไมสามารถนําเงินคาตอบแทน
พิเศษดังกลาวมารวมกับเงินเดือนได ตองรอการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงจะ
สามารถไปใชขั้นสูงของระดับถัดไปได
๘. จังหวัดใดที่ไดมีคําสั่งใหขาราชการไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ ขอใหดําเนินการยกเลิก
คําสั่งดั งกลาว และเลื่อนเปน การเลื่อนเงิน เดื อ นปกติ ให เปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิ ธี การตามมติ
คณะรัฐมนตรีนี้

-๔-

สรุปเปนตารางรายละเอียดได ดังนี้
ระดับ
บริหาร ระดับสูง
บริหาร ระดับตน
อํานวยการ ระดับสูง
อํานวยการ ระดับตน
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ*
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ทั่วไป ระดับอาวุโส*
ทั่วไป ระดับอาวุโส
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เงิ น เดื อ นขั้ น เงิ น เดื อ นขั้ น ฐานคํานวณฯ
สูงเดิม
สูงใหม
๗๖,๘๐๐
๗๖,๘๐๐ ลาง ๖๙,๙๑๐
บน ๗๑,๗๐๐
๗๔,๓๒๐
๗๖,๘๐๐ ลาง ๖๒,๒๑๐
บน ๖๘,๕๓๐
๗๐,๓๖๐
๗๔,๓๒๐ ลาง ๕๒,๓๒๐
บน ๖๐,๙๙๐
๕๙,๕๐๐
๗๐,๓๖๐ ลาง ๓๗,๒๑๐
บน ๕๑,๒๙๐
๗๖,๘๐๐
๗๖,๘๐๐ ลาง ๖๐,๓๘๐
บน ๖๘,๕๖๐
๗๔,๓๒๐
๗๖,๘๐๐ ลาง ๖๐,๘๓๐
บน ๖๖,๗๐๐
หรือ ๖๘,๕๖๐
๖๙,๐๔๐
๗๔,๓๒๐ ลาง ๕๐,๓๒๐
บน ๕๙,๖๓๐
๕๘,๓๙๐
๖๙,๐๔๐ ลาง ๓๗,๒๐๐
บน ๔๙,๓๓๐
๔๓,๖๐๐
๕๘,๓๙๐ ลาง ๒๔,๔๑๐
บน ๓๖,๔๗๐
๒๖,๙๐๐
๔๓,๖๐๐ ลาง ๑๗,๙๘๐
บน ๒๓,๙๓๐
๖๙,๐๔๐
๗๔,๓๒๐ ลาง ๕๓,๔๓๐
บน ๖๓,๘๔๐
๕๔,๘๒๐
๖๙,๐๔๐ ลาง ๓๒,๒๕๐
บน ๔๔,๙๗๐
๔๑,๖๒๐
๖๙,๐๔๐ ลาง ๓๒,๒๕๐
บน ๓๕,๐๗๐
หรือ ๔๔,๙๗๐
๓๘,๗๕๐
๕๔,๘๒๐ ลาง ๑๘,๔๘๐
บน ๓๑,๖๑๐
๒๑,๐๑๐
๓๘,๗๕๐ ลาง ๑๒,๓๑๐
บน ๑๘,๑๑๐

ใชบัญชีถัดไปของระดับ
ไมมีบญ
ั ชีถัดไป
บริหาร ระดับสูง
บริหาร ระดับตน
อํานวยการ ระดับสูง
ไมมีบัญชีถัดไป
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ*
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
วิ ช าการ ระดั บ ชํ า นาญการ
พิเศษ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ทั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ทั่วไป ระดับอาวุโส
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน

