สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
ด้ ว ยเห็ น สมควรปรั บ บั ญ ชี ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนของผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกาหนดอัตรา
ค่า ตอบแทนของผู้ ไ ด้รับปริญญา ประกาศนีย บั ตรวิ ชาชีพ ที่ ก.พ. รั บรองคุ ณวุ ฒิ แล้ ว หรือ ผู้ มี
ทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ยกว่ า “ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนั กงานราชการ
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยก เลิ ก บั ญ ชี ก า หน ด อั ต รา ค่ า ต อ บ แ ท นข อ งผู้ ไ ด้ รั บป ริ ญ ญ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ ท้ายประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ
เรื่ อ ง ค่ า ตอบแทนของพนั กงานราชการ (ฉบั บที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ....................................

(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ

๒

บัญชีกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว
หรือผู้มีทกั ษะประสบการณ์
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ
บาท
กลุ่มงาน
ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
วิชาชีพเฉพาะ
๒๔,๗๐๐
๒๖,๐๐๐

๒

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

บริหารทั่วไป

๒๒,๘๐๐

๒๔,๐๐๐

๓

๒๔,๗๐๐

๒๖,๐๐๐

๒๔,๗๐๐

๒๖,๐๐๐

๕

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเฉพาะ
วิ ช าชี พ เวชกรรมของแพทยสภา ที่ มี ก าหนด
ระยะเวลาการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริ ญญาแพทยศาสตรบั ณฑิ ต และได้ รั บใบประกอบ
วิ ชาชี พเวชกรรมแล้ ว หรื อ หนั ง สื อ อนุ มั ติ บั ต ร
ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ วิชาชีพเฉพาะ
วิชาชี พทั นตกรรมของทั นตแพทยสภา ที่ มี กาหนด
ระยะเวลาการศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และได้ รั บ
ใบประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมแล้ ว หรือ หนั ง สื อ
อนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า
วิชาชีพเฉพาะ

๑๙,๘๙๐

๒๑,๓๒๐

๖

ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

บริหารทั่วไป

๑๘,๓๖๐

๑๙,๖๘๐

๗

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตร วิชาชีพเฉพาะ
บัณฑิต และได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา
วิชาชีพเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กาหนดให้ได้รับ
เงินเดือนตามหลักสูตร ๕ ปี

๒๐,๕๗๐

๒๒,๐๐๐

๑๖,๒๓๐

๑๘,๓๓๐

ลาดับ

๔

๘

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

๓

ลาดับ
๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ
บาท
กลุ่มงาน
ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
วิชาชีพเฉพาะ
๑๕,๑๙๐
๑๗,๒๙๐

ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา
บริหารทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า
 ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ใน เทคนิคพิเศษ
งานทีป่ ฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ
มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี
หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมี
ประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา บริการ/เทคนิค
หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตร
กาหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อ
จากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
บริการ/เทคนิค
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง)
และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

๑๔,๐๒๐

๑๕,๙๖๐

๑๗,๙๙๐

๒๐,๔๙๐

๑๑,๑๖๐

๑๒,๒๔๐

๑๐,๓๗๐

๑๑,๔๕๐

๔

ลาดับ

คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว

๑๔

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
ที่มีหลักสูตรกาหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
กว่า ๑ ปีต่อจากวุฒปิ ระกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
กรณีกลุ่มงานเทคนิคที่ต้องใช้ทกั ษะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งมิได้ผา่ นการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ
ปฏิบัติไม่ต่ากว่า ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทน
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า

๑๕

อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ
บาท
กลุ่มงาน
ตั้งแต่
ตั้งแต่
๑ ม.ค. ๒๕๕๕ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖
บริการ/เทคนิค
๙,๑๕๐
๙,๙๖๐

บริการ

๘,๓๐๐

๙,๑๑๐

