
 
 

การแก้ไขคําส่ังเล่ือนเงินเดือนข้าราชการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืน 
 
 กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของระดับตําแหน่ง ต่อมามีคําสั่งเลื่อนย้อนหลังไปก่อนมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนใน
วันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม (ให้แก้ไขคาํสั่งในวันที่ ๑ เม.ย.หรือ ๑ ต.ค.) 
ตัวอย่าง ๑   นาย ก. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ รับเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท 
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในอัตราร้อยละ ๒.๙ (ของฐานในการคํานวณระดับบนสําหรับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา ๓๐,๖๐๐) คิดเป็นเงินที่ได้เลื่อน ๘๙๐ บาท  ต่อมา นาย ก. 
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 วิธีคํานวณ กรณีน้ี ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะต้องแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนของนาย ก. ในวันที ่๑ 
เมษายน ๒๕๕๔ โดยให้คํานวณเงินที่ได้เลื่อนในอัตราร้อยละ ๒.๙ (ของฐานในการคํานวณระดับล่างสําหรับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ อัตรา ๓๑,๒๒๐) คิดเป็นเงินที่ได้เลื่อน ๙๑๐ บาท  
ดังน้ัน นาย ก. จะได้รับเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในอัตรา ๒๘,๐๐๐+๙๑๐=๒๘,๙๑๐ บาท 
 
 กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหน่ง (เงินเดือนเต็มขั้น) ต่อมามีคําสัง่เลื่อนย้อนหลังไปก่อนมีคําสั่ง
เลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม (ใหแ้ก้ไขคําสั่งในวันทีไ่ด้เลื่อนและในวันที่ ๑ เม.ย.หรือ ๑ ต.ค.) 
ตัวอย่าง ๒   นาย ข. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ รับเงินเดือน ๓๖,๐๒๐ บาท 
(เงินเดือนเต็มขั้น) ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในอัตราร้อยละ ๓ (ของฐานในการคํานวณ
ระดับบนสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา ๓๐,๖๐๐) ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ๙๑๘ บาท 
ต่อมา นาย ข. ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน ๓๖,๐๒๐ บาท โดยให้มีผล
ย้อนหลังต้ังแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กรณีน้ี ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจะต้องแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนของ
นาย ข. ดังน้ี 
  ๑. แก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนต้ังแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษ          
โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังหลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ต้ังแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง (ดําเนินการตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๗)  
 วิธีคํานวณ ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่เป็นค่าตอบแทนพิเศษ 
มาพิจารณาเลื่อนในวันที่ได้รับแต่งต้ังก่อน (เช่น ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ๘๕๖.๘๐ บาท) 
นําค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวปัดให้เป็นจํานวนเต็มสิบนํามารวมกับเงินเดือน (๓๖,๐๒๐+๘๖๐ = ๓๖,๘๘๐ บาท)  
ดังน้ัน นาย ข.ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๓๖,๘๘๐ บาท  ต้ังแต่วันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง คือวันที่ ๒๑    
มีนาคม ๒๕๕๔ 
  ๒.  แก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  
 วิธีคํานวณ โดยให้คํานวณเงินที่ได้เลื่อนในอัตรา ร้อยละ ๓ (ของฐานในการคํานวณระดับบนสําหรับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ อัตรา ๔๓,๑๙๐) คิดเป็นเงินที่ได้เลื่อน ๑,๓๐๐ บาท  
ดังน้ัน นาย ข. จะได้รับเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในอัตรา ๓๖,๘๘๐+๑,๓๐๐ =๓๘,๑๘๐ บาท 
  
 
 
 



- ๒ - 
 
  กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตําแหน่ง (เงินเดือนเต็มขั้น) ต่อมามีคําสัง่เลื่อนโดยมีผลหลังมี
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรอื ๑ ตุลาคม (ให้แก้ไขคําสั่งในวันที่ ๑ เม.ย.หรือ ๑ ต.ค.) 
ตัวอย่าง ๓  นาย ค. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ รับเงินเดือน ๓๖,๐๒๐ บาท 
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในอัตราร้อยละ ๓.๒๐ (ของฐานในการคํานวณระดับบนสําหรับ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ อัตรา ๓๐,๖๐๐) คิดเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ๙๗๙.๒๐ บาท อัตรา
เงินเดือน ๓๖,๐๒๐ บาท ต่อมา นาย ค. ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ อัตราเงินเดือน 
๓๖,๐๒๐ บาท โดยคําสั่งให้มผีลต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔   
 วิธีคํานวณ ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เป็นค่าตอบแทนพิเศษ 
๙๗๙.๒๐ บาท นํามาปัดให้เป็นจํานวนเต็มสิบนํามารวมกับเงินเดือน (๓๖,๐๒๐+๙๘๐ = ๓๗,๐๐๐ บาท)        
ดังน้ัน นาย ค.ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๓๗,๐๐๐ บาท  ต้ังแต่วันที่เลื่อนคือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
  กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นสูงของระดับตําแหน่ง ต่อมามีคําสั่งเลื่อนโดยมีผลหลังมคีําสั่งเลื่อน
เงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม กรณีน้ีไม่ต้องแก้ไขคําสั่ง 
ตัวอย่าง ๔  นาย ง. ดํารงตําแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ รับเงินเดือน ๑๓,๐๑๐ บาท 
ได้รับการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ในอัตราร้อยละ ๓.๕๐ (ของฐานในการคํานวณระดับล่าง
สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตรา ๑๕,๓๙๐) คิดเป็นเงินที่ได้เลื่อน ๕๔๐ บาท อัตรา
เงินเดือน ๑๓,๐๑๐+๕๔๐=๑๓,๕๕๐ บาท ต่อมา นาย ง. ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ อัตรา
เงินเดือน ๑๓,๕๕๐ บาท โดยคําสั่งให้มีผลต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรณีน้ีไม่ต้องแก้ไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


