แนวทางการพิจารณาใหขาราชการสังกัดกรมการปกครอง
ไดรับเงินเดือนในกรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2551
(แนบทายหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0302.1/ว 26909 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
********************************
การใหขาราชการสังกัดกรมการปกครองไดรับเงินเดือนในกรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่ง ก.พ. รับรอง
วาคุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง โดยผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
อาจปรับใหไดรับเงินเดือนในตำแหนงประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. กำหนด ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
1. หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามกฎ ก.พ.ฯ
1.1 คุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น เปนคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองวาเปน คุณสมบั ติเฉพาะสำหรับ
ตำแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
1.2 ขาราชการผูนั้นจะตองดำรงตำแหนงที่ไดรับการแตงตั้งโดยใชวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทา หรือวุฒิปริญญาตรี แลวแตกรณี มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือไดรับการแตงตั้งโดยใชวุฒิปริญญาโท
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
1.3 ปรับใหไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นไมกอนวันที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
1.4 ปรับใหไดรับเงินเดือนในตำแหนงประเภท สายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง ดังนี้
1.4.1 ได ร ั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั ้ น สู ง (ปวส.) หรื อ เที ย บเท า เพิ ่ ม ขึ ้ น หรื อ สู ง ขึ ้ น จาก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา และอัตราเงินเดือนไมถึง 11,500 บาท ปรับ ใหไดรั บเงิน เดือน
11,500 บาท
1.4.2 ไดรับปริญญาโทเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรี และอัตราเงินเดือนไมถึง 17,500 บาท
ปรับใหไดรับเงินเดือน 17,500 บาท
1.4.3 ไดรับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโท และอัตราเงินเดือนไมถึง 21,000 บาท
ปรับใหไดรับเงินเดือน 21,000 บาท
1.4.4 ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดใหเป นคุณวุฒิที ่ใชคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เขารับราชการ ปรับใหไดรับเงินเดือนตามขอ 1.4.1 - 1.4.3 แลวแตกรณี
2. ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอรับการพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
2.1 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น กอนที่จะไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น หลังจาก
ไดรบั การแตงตั้งมาแลว ดังนี้
2.1.1 ไดรับวุฒิเ พิ่มขึ ้นหรือสูงขึ้น ภายใน 1 ป หลังจากไดรับการแต งตั ้ง (สำหรับ ผูที ่ไดรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา)
2.1.2 ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ภายใน 1 ป หลังจากไดรับการแตงตั้ง (สำหรับผูที่ไดรับปริญญาโท
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรี)
/2.1.3 ไดรับการแตงตั้ง...

-22.1.3 ไดรบั วุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ภายใน 2 ป หลังจากไดรับการแตงตั้ง (สำหรับผูที่ไดรับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโท)
2.1.4 ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ภายใน 1 ป หลังจากไดรับการแตงตั้ง (สำหรับผูที่ไดรับคุ ณวุฒิ
เพิ่มขึ้นและเปนคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ)
ใหยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณตอผูบังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ภายในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งครบ 1 ป หรือ 2 ป แลวแตกรณี
2.2 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น หลังจากไดรับการแตงตั้งมาแลว ดังนี้
2.2.1 ไดรับการแตงตั้งมาแลว 1 ปขึ้นไป (สำหรับผูที่ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเทา เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา)
2.2.2 ไดรับการแตงตั้งมาแลว 1 ปขึ้นไป (สำหรับผูที่ไดรับปริญญาโท เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรี)
2.2.3 ไดรับการแตงตั้งมาแลว 2 ปขึ้นไป (สำหรับผูที่ไดรับปริญญาเอก เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจากปริญญาโท)
2.2.4 ไดรับการแตงตั้งมาแลว 1 ปขึ้นไป (สำหรับผูที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเปนคุณวุฒิที่ ก.พ.
กำหนดใหเปนคุณวุฒิที่ใชคดั เลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ)
ใหยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณตอผูบังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่
สำเร็จการศึกษา
3. การพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
3.1 กรณีตามขอ 2.1 ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา
1 ป หรือ 2 ป แลวแตกรณี
3.2 กรณีตามขอ 2.2 ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตั้งแตวันที่สำเร็จการศึกษา
3.3 กรณีที่ยื่นคำขอเกินกวาระยะเวลาที่กำหนด ตามขอ 2.1 และ 2.2 ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตั้งแตวันที่กรมการปกครองไดรับเอกสารและหลักฐานครบถวน โดยพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปน รวมถึง
ประโยชนของทางราชการ
4. เอกสารหลักฐานสำหรับยื่นคำขอปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ประกอบดวย
4.1 แบบคำขอใหขาราชการไดรบั เงินเดือนในกรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
4.2 สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
4.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีชื่อ/สกุล ไมตรงกับขอ 4.2 หรือ 4.3)
ใหลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
5. กรอบระยะเวลาในการพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ดำเนินการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ตามกรอบระยะเวลา ภายในปงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 (สำหรับผูที่ยื่นคำขอตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม)
รอบที่ 2 (สำหรับผูที่ยื่นคำขอตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม)
รอบที่ 3 (สำหรับผูที่ยื่นคำขอตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน)
รอบที่ 4 (สำหรับผูที่ยื่นคำขอตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน)
ทั้งนี้ หากมีเหตุผลความจำเปน อาจพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตางจากรอบระยะเวลาที่กำหนดไวนี้ก็ได

สรุปแนวทางการพิจารณาใหขาราชการไดรับเงินเดือนในกรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
คุณวุฒิที่ไดรับการ
แตงตั้ง

คุณวุฒิที่ไดรบั เพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น

ระยะเวลา อัตรา
การดำรง เงินเดือน
ตำแหนง ทีไ่ ดรับ

ตั้งแตวันที่

ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรือเทียบเทา
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา

1 ป

11,500

ดำรงตำแหนงมาแลวไม น อยกวา 1 ป
และไมกอนวันที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1 ป

17,500

ดำรงตำแหนงมาแลวไม น อยกวา 1 ป
และไมกอนวันที่สำเร็จการศึกษา

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2 ป

21,000

ดำรงตำแหนงมาแลวไม น อยกวา 2 ป
และไมกอนวันที่สำเร็จการศึกษา

1 ป

แลวแต
กรณี

ดำรงตำแหน งมาแล วไม น  อยกวา 1 ป
และไมกอนวันที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ คุณ วุ ฒิ ที่ ก.พ. กำหนดให
(ปวช.) หรือเทียบเทา/
เปนคุณวุฒิที่ใชคัดเลือกเพื่อ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท
บรรจุเขารับราชการ เชน
ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา

แบบคำขอใหขาราชการไดรับเงินเดือน
ในกรณีที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
************************************

1. ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ - สกุล..........................................................................ตำแหนง.......................................................................
อัตราเงินเดือน...........................................สังกัด....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง/ไดรบั การแตงตั้ง เมื่อวันที่...........................................................................................
2. คุณวุฒิการศึกษา
2.1 คุณวุฒิท่ใี ชบรรจุและแตงตั้ง หรือคุณวุฒิที่ใชในการแตงตั้ง...........................................................................
สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................................................................................................................................
สถาบันการศึกษา........................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่.............................................................................................................................................
2.2 คุณวุฒิท่ไี ดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น.....................................................................................................................
สาขาวิชา/วิชาเอก.......................................................................................................................................................
สถาบันการศึกษา........................................................................................................................................................
สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่.............................................................................................................................................
3. เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
 สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา/สำเนาปริญญาบัตร
 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Records)
 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี)
 เอกสารอื่นๆ .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

-24. ระยะเวลาในการยื่นคำขอ
 ภายใน 30 วัน นับแตวนั ที่ไดรับการแตงตั้งครบ 1 ป หรือ 2 ป แลวแตกรณี
 ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่สำเร็จการศึกษา
 เกินกำหนดระยะเวลา (ระบุเหตุผล/ความจำเปน เพื่อประกอบการพิจารณา) เนื่องจาก..............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองและเปนความจริง
ลงชื่อ.....................................................
(.................................................)
ตำแหนง...................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...............
ผูบังคับบัญชา
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง
ลงชื่อ.....................................................
(.................................................)
ตำแหนง...................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...............
สำหรับเจาหนาที่ (จังหวัด/สำนัก/กอง)
 ตรวจสอบแลวเอกสารและหลักฐานครบถวน เมื่อวันที่..................................................................................
 ตรวจสอบแลวเอกสารและหลักฐาน ไมครบถวน ดังนี้...................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(.................................................)
ตำแหนง....................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ...............

