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  Srundit Benjapongs 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายความรู้เกี่ยวกับเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และข้อเสนอส าหรับการจ่ายเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษในอนาคต โดยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษสรุปได้ว่าเป็น
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน จ่ายให้แก่ข้าราชการระหว่างรับราชการ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล ด้วยเหตุผลที่ต้องปฏิบัติงานที่มีลักษณะงาน
ส าคัญ ได้แก่ สภาพการท างานไม่น่าอภิรมย์ เสี่ยงภัย และเป็นต าแหน่งงานขาด
แคลน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งธ ารงรักษาบุคลากร ปัจจุบันเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษจ่าย
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น ๆ ในหลายหน่วยงาน และ
ข้อเสนอส าหรับการจ่ายเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษสมควรน าระบบ
ประเมินผลงานเป็นเครื่องมือน าไปสู่การสร้างผลงานที่สูงขึ้น และเกณฑ์
พิจารณาเพื่อก าหนดลักษณะงานที่สมควรได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษสมควรต้องเป็นงานส าคัญที่สามารถสร้างความส าเร็จต่อยุทธศาสตร์
องค์การ ยุทธศาสตร์ชาติและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
 

ค าส าคัญ: ค่าตอบแทน  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหนง่ที่มีเหตุพิเศษ 
ส าหรับข้าราชการ 
Special Allowance for Government 
Officials 
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Abstract 
 The purpose of this article is to describe special allowance 
and the suggestion on usage of special allowance in the future. 
Special allowance is a compensation apart from salary and benefit 
paid for official who work working conditions, vulnerable and 
undesirable position to motivate, under special circumstances 
such as bad encourage and preserve the personnel. Currently 
special allowance will be paid to civil servant and other government 
officials in many departments. The suggestion for usage of special 
allowance is using evaluation system to provide more contribution 
and the criteria to determine suitable tasks for special allowance 
must be an important tasks that can contribute to the organization 
and national strategy and benefit the people directly. 
 

Keywords: Compensation, Special Allowance 

บทน า 
 เมื่อ พ0ศ0 2560 สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนของ
ข้าราชการ (ข่าวสด, 2560) เนื้อหาข่าวระบุให้ข้าราชการบางต าแหน่งมีสิทธิ
ได้รับเงินอื่นนอกจากเงินเดือน เรียกว่า “เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ” 
ซึ่งค่าตอบแทนรูปแบบนี้คนทั่วไปอาจไม่คุ้นเคย เพราะมักทราบเฉพาะ
ค่าตอบแทนรูปแบบเงินเดือนและประโยชน์เกื้อกูล อาทิ เงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล บ าเหน็จบ านาญ จนอาจเกิดค าถามว่า “เหตุผลใดข้าราชการจึง
ได้รับเงินส่วนนี้” “มีต าแหน่งใดบ้างได้รับเงินลักษณะนี้” ฯลฯ แม้การจ่ายเงิน
เพิ่มฯ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะได้จ่ายให้ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่หลังประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ0ศ0 2518 แต่ในเบื้องต้น พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับเงินเพิ่มฯ ยังมีน้อย จึงเห็นควรหยิบยกเรื่องเงินเพิ่มฯ มาอธิบาย
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เพื่อให้ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการบริหารค่าตอบแทนของ
ภาครัฐต่อไป  

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษถือเป็นค่าตอบแทนหรือไม่ 

 บทความนี้ได้ทบทวนความหมายค่าตอบแทนของนักวิชาการ ได้แก่ 
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2560, 279) อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี ( 2560, 118)  กิ่ง
พร ทองใบ (2560, 5) สกล บุญสิน (2560, 237) Milkovich, Newman, and 
Gerhart (2011, 10 อ้างอิงจาก กัลยาณี เสนาสุ, 2560, 81) และสามารถ
สรุปว่า ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง สิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่
องค์การให้แก่บุคลากร เก่ียวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ประการแรก สิ่งของหรือ
รางวัล บริการ ผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefits) ประการที่สอง  อาจให้เป็นตัว
เงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ ประการที่สาม เป็นค่าใช้จ่ายขององค์การที่ต้องจ่าย
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประการที่สี่ เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
เพื่อตอบแทนแก่บุคลากรส าหรับงานที่ท า ประการสุดท้าย จูงใจให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจและเสริมความเป็นอยู่ของบุคลากร 
โดยความหมายที่กล่าวไป เมื่อ “เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ” เป็น
เงนิที่จ่ายแก่ข้าราชการบางต าแหน่งบางลักษณะงาน ซึ่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
สามารถสรุปได้ว่า เงินเพิ่มฯ ถือเป็นค่าตอบแทนรูปแบบหนึ่ง นอกจากเงินเดือน
รวมทั้งค่าตอบแทนรูปแบบอื่น 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษจัดเป็นค่าตอบแทนประเภทใด 

 ส าหรับประเภทของค่าตอบแทน แหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ได้จัดแบ่งเป็น
กลุ่ม ๆ ทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน อาทิ Milkovich, Newman, and 
Gerhart (2011, 7-11) บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2560, 279) และ กัลยาณี 
เสนาสุ (2560, 81-83) แบ่งเป็นค่าตอบแทนรวม (Total Compensation) กับ
ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ (Relational Returns) กิ่งพร ทองใบ (2560, 9-
10) Mondy and Martocchio (2016 อ้างอิงจาก สกล บุญสิน, 2560, 239) 
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แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) กับค่าตอบแทน
ที่ไม่เป็นตัวเงิน (Nonfinancial Compensation) อนงค์ทิพย์ เอกแสงศร ี(2560, 
118-120) แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินกับประโยชน์เกื้อกูล (Fringe 
Benefits) เป็นต้น บทความนี้มีแนวคิดว่า ค่าตอบแทนทางหนึ่งเป็นผลประโยชน์
ที่บุคลากรได้รับจากองค์การและทางหนึ่ง เป็นค่าใช้จ่ายขององค์การด้วย 
(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2559, 268) ค่าตอบแทนจึงต้องสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ 
หรือเรียกว่า ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนั้น ค่าตอบแทนที่ไม่สามารถตีค่าเป็น
ตัวเงินเรียกว่า ผลตอบแทนเชิงความสัมพันธ์ หรือ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ซึ่งหมายถึงงานและสภาพแวดล้อมของงาน บทความนี้เห็นว่าไม่ใช่รูปแบบของ
ค่าตอบแทน และเมื่อทบทวนประเภทค่าตอบแทนแล้ว สรุปประเภท
ค่าตอบแทนเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ค่าตอบแทนพื้นฐาน (Base Pay) เป็น
ค่าตอบแทนที่รับประจ า เช่น เงินเดือน ค่าจ้างรายวัน เป็นต้น ส่วนที่สอง 
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ (Incentive Pay) เป็นค่าตอบแทนตามผลงานที่กระท า
ได้ตามที่องค์การก าหนด เช่น ค่าคอมมิชชั่น โบนัส เป็นต้น รวมทั้งการจ่าย
ให้แก่ผู้มีความรู้หรือทักษะที่เพิ่มขึ้น เช่น ได้ใบอนุญาตวิชาชีพ ผลคะแนน
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนในส่วนที่สองจะไม่มีผลต่อการเพิ่ม
ค่าตอบแทนส่วนแรก ส่วนที่สาม ประโยชน์เกื้อกูล (Benefits) คือ เงิน สิ่งของ
หรือบริการ ที่องค์การให้กับบุคลากรเพื่อความสะดวก ความมั่นคงปลอดภัย 
ความก้าวหน้าในการท างาน เช่น ประกันชีวิต เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
วันหยุดพักผ่อน เป็นต้น รวมทั้งประโยชน์เกื้อกูลของผู้บริหาร อาทิ รถประจ า
ต าแหน่ง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนส่วนแรก กับ ส่วนที่สอง อาจเรียกรวมกันว่า 
ค่าตอบแทนทางตรง (Direct Compensation) ส าหรับค่าตอบแทนส่วนที่สาม 
อาจเรียกว่า ค่าตอบแทนทางอ้อม (Indirect Compensation) (Milkovich et 
al., 2011, 7-11 ; สมศักดิ์ เจตสุรกานต์, 2556, 5-6 ; กิ่งพร ทองใบ, 2560, 9-
10 ; อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี, 2560, 118-120 ; กัลยาณี เสนาสุ, 2560, 81-82) 
 ส าหรับค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส านักงาน ก0พ0 
(2555, 7-8) ระบุว่า แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก ่ประเภทแรก เงินเดือนพื้นฐาน 
(Base Salary) จ่ายให้กับข้าราชการทุกคนตามประเภทและระดับต าแหน่ง 
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สะท้อนถึงขนาดของงาน ผลงาน และสมรรถนะ ประเภทที่สอง ค่าตอบแทน
ลักษณะอื่น (Allowance) จ่ายให้กับข้าราชการตามลักษณะงาน ต าแหน่งงาน 
สภาพการท างาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ เช่น เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เงินค่าตอบแทนพิเศษของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ภาคใต้ เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ประเภทที่สาม สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูล (Benefit/ Fringe Benefit) สวัสดิการ คือ ค่าตอบแทนที่จัด
ให้แก่ข้าราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การ เพื่อช่วยการด ารงชีวิต และ
เสริมขวัญก าลังใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจแบ่งเป็นสวัสดิการที่
เป็นตัวเงิน อาทิ เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร บ าเหน็จบ านาญ และสวัสดิการที่
ไม่เป็นตัวเงิน อาทิ สิทธิการลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับประโยชน์เกื้อกูล 
คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการท างาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น ประเภทที่สี่ 
เงินรางวัลประจ าปี (Bonus) จ่ายให้กับข้าราชการแบบเงินรางวัลประจ าปี เพื่อ
จูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการและข้าราชการ 
 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษค านึงถึงลักษณะงานและ/ หรือ
สภาพการท างานเป็นปัจจัยหลักเพื่อการจ่าย และเป็นค่าตอบแทนรูปตัวเงินที่
ให้ในระหว่างรับราชการ นอกจากค่าตอบแทนพื้นฐาน หากพิจารณาตาม
โครงสร้างค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนสามัญ เงินเพิ่มฯ จัดเป็นประเภท
ค่าตอบแทนลักษณะอื่น แต่หากยึดประเภทค่าตอบแทนของบทความนี้ อาจจะ
สับสนว่า เงินเพิ่มฯ ควรจัดเป็นค่าตอบแทนทางตรง หรือ ค่าตอบแทนทางอ้อม 
ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะค่าตอบแทนทางตรง แน่นอนว่าเงินเพิ่มฯ ไม่ใช่
ค่าตอบแทนพื้นฐาน และเงินเพิ่มฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลงาน แต่
เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานและ/ หรือสภาพการท างานเป็นส าคัญ เงินเพิ่มฯ 
จึงไม่ใช่ค่าตอบแทนแบบจูงใจ ดังนั้น ในที่นี้อาจสรุปได้ว่าเงินเพิ่มฯ จัดเป็น
ค่าตอบแทนทางอ้อม เป็นค่าตอบแทนส่วนที่เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนทางตรง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพอใจในงาน ธ ารงรักษาบุคลากร เป็นต้น 
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เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษคืออะไร 

 “เงินเพิ่ม” มีหลายลักษณะและมีวัตถุประสงค์การจ่ายแตกต่างกัน 
เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มค่าพาหนะเดินทาง เงินเพิ่มตามภารกิจเฉพาะ 
ฯลฯ (ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก0พ0 , 
2551, 49) ส าหรับบทความนี้มุ่งที่จะศึกษาเฉพาะเงินเพิ่มส าหรับต าแห่งที่มีเหตุ
พิเศษ โดยเงินเพิ่มฯ ก าหนดขึ้นเพื่อให้ยืดหยุ่นในการจ่ายค่าตอบแทนมุ่งจ่ายแก่
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงานที่มีลักษณะงานพิเศษ เพราะลักษณะ
งานพิเศษอาจไม่ได้สะท้อนเป็นค่างานชัดเจน จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงเพื่อสร้าง
ความมั่ นคงและจู ง ใจผู้ปฏิบัติ งาน (สมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ,  2556, 9) 
ค่าตอบแทนส่วนนี้ข้าราชการพึงได้รับหากต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนด อาจเป็นการท างานเสี่ยงอันตราย สภาพการท างาน
ยากล าบาก สาขาวิชาชีพขาดแคลน เป็นต้น โดยส านักงาน ก0พ0 ระบุว่า เงิน
เพิ่มฯ คือ ค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นตามลักษณะของงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ 
และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยจะจ่ายให้กับข้าราชการที่มีสภาพ
การท างานไม่น่าอภิรมย์ ยากล าบาก ตรากตร า เสี่ยงภัย เคร่งเครียด กดดัน 
หรือเป็นการท างานที่มีสภาพการท างานเสี่ยงอันตรายทั้งต่อชีวิตร่างกาย อาจมี
ผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยวะ 
หรือเป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาขา
ที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมาก 
(กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน ส านักงาน ก0พ0, 2560) 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษจ่ายให้กับใคร 

 ข้าราชการพลเรือนที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ต้องปฏิบัติงานที่มีลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยระเบียบ ก0พ0 ว่าด้วย
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ0ศ0 2552 
ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มฯ โดยแบ่งลักษณะงานเป็น 3 กลุ่ม 
ลักษณะแรก การท างานที่มีสภาพการท างานไม่น่าอภิรมย์ ยากล าบาก ตรากตร า 
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เสี่ยงภัย เคร่งเครียด กดดัน หรือเป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์สูง ลักษณะที่สอง การท างานที่มีสภาพการท างานเสี่ยงอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน 
การสูญเสียอวัยวะต่าง ๆ หรือเป็นการท างานที่ต้องใช้ความรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์สูง ลักษณะที่สาม การท างานที่มีลักษณะของงานต้องใช้ความรู้ 
ความช านาญ ประสบการณ์สงูซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงาน
ออกจากระบบราชการเป็นจ านวนมาก มีอัตราการเข้าออกรุนแรง มีความ
แตกต่างของอัตราค่าตอบแทนสูง แต่ละกลุ่มได้ก าหนดระดับคะแนนตาม
ลักษณะการท างานและอัตราเงินเพิ่ม รวมทั้งมีองค์ประกอบเพื่อวิเคราะห์
ก าหนดให้เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษไว้ ตัวอย่างตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ตัวอย่างระดับและอัตราเงินเพิ่มของกลุ่มที่มีสภาพการท างานไม่น่า
อภิรมย ์

ระดับ
คะแนน 

ลักษณะการท างาน 
อัตราเงินเพิ่ม 
(บาท/ เดือน) 

ระดับที่ 3  สภาพการท างานไม่น่าอภิรมย ์ยากล าบาก 
ตรากตร า เส่ียงภยั เคร่งเครียด กดดัน        
ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์สูง 

มากกว่า 3,000-6,000 

ระดับที่ 2  สภาพการท างานไม่น่าอภิรมย ์ยากล าบาก 
ตรากตร า เส่ียงภยั 

มากกว่า 2,000-3,000 

ระดับที่ 1  สภาพการท างานไม่น่าอภิรมย ์ 1,000-2,000 

 ที่มา หลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือนท้ายระเบียบ ก0พ0 ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการพลเรือน พ0ศ0 2552 
 ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถรับเงินเพิ่มตามประกาศ 
ก0พ0 เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ0ศ0 2552 และประกาศ ก0พ0 เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและ
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เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ0ศ0 
2560 มี 23 ประเภท อาทิ ครูการศึกษาพิเศษ (พ0ค0ศ0) ผู้ปฏิบัติการใต้น้ าใน
กรมศิลปากร (พ0ป0น0 1 และ พ0ป0น0 2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่
เรือนจ าในกรมราชทัณฑ์ (พ0ต0ส0ร0) นิติกร (พ0ต0ก0) ผู้ปฏิบัติงานในส านัก
กษาปณ์ (พ0ต0ษ0) เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) (พ0ป0ค0) เป็นต้น  
 โดยแต่ละต าแหน่งพิเศษ ก0พ0 ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย จ านวนระดับชั้นหรือชั้นของงาน ความแตกต่างของค่าตอบแทน
แต่ละระดับ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาระดับและความแตกต่างเพื่อให้
ได้รับค่าตอบแทน ตัวอย่างตามตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ตัวอยา่งหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มประเภท พ0ต0ษ0 

ต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ 

ประเภท 
เงินเพิ่ม 

หลักเกณฑ์ อัตราเงินเพิ่ม 
(บาท/เดือน) 

ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักกษาปณ์ 
กรมธนารักษ ์

พ0ต0ษ0 ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ออกแบบ การผลิต และการควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิตเหรียญ หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิด
กับสารเคมีอันตราย หรือต้องปฏิบัติงาน
กับเครื่องจักร ตลอดเวลา  

 

  ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับ  2,000 
  ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ได้รับ  2,000 

 ที่มา บัญชีก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศ ก0พ0 เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง
และเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ พลเรือน (ฉบับที่ 3) 
พ0ศ0 2560 
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เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษกับเงินประจ าต าแหน่ง 

 ในระบบค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนสามัญ จัดให้ค่าตอบแทน
รูปแบบเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษกับเงินประจ าต าแหน่งเป็น
ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนลักษณะอื่น ซึ่งจ่ายให้กับข้าราชการตาม
ลักษณะงาน ต าแหน่งงาน สภาพการท างาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ โดยเงิน
ประจ าต าแหน่งจะเป็นค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความส าคัญสูง 
(สมศักดิ์ เจตสุรกานต์, 2554, 6) ส านักงาน ก0พ0 ระบุว่า เงินประจ าต าแหน่ง 
คือ ค่าตอบแทนก าหนดขึ้นส าหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติ
หน้าที่หลักในต าแหน่งที่ ก0พ0 ก าหนด เช่น ต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการ
บริหารรับผิดชอบทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งต าแหน่งที่ใช้ความรู้
ความสามารถทางอาชีพ เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
นั้น เพื่อลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับอัตราตลาด
และเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียก าลังคนของภาคราชการ (กลุ่มพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทน ส านักงาน ก0พ0, 2561) 
 ค่าตอบแทนทั้งสองรูปแบบมีความคล้ายคลึงกัน เพราะนอกจากจะ
จ่ายนอกเหนือจากค่าตอบแทนพื้นฐานแล้ว ยังเป็นจ่ายให้ตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ดีเหตุผลการจ่ายของทั้งสองรูปแบบแตกต่างกัน โดยเงิน
ประจ าต าแหน่งมุ่งจ่ายแก่ต าแหน่งนักบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งประเภทบริหาร 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และต าแหน่งงานที่เป็นวิชาชีพ เช่น สายงาน
แพทย์ สายวิศวกรรม เป็นต้น และเป็นการจ่ายที่ค านึงอัตราค่าตอบแทนตาม
หลักความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) ซึ่งกฎ ก0พ0 ว่าด้วยการให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ0ศ0 2555 และ
กฎ ก0พ0 อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
เอาไว้ แต่เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษมุ่งจ่ายแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในงานที่มีลักษณะพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้ก าหนดไว้ 
อาจเป็นที่การจ่ายเพื่อตอบแทนความยากล าบากตามหลักความมั่นคง หรือเป็น
การจ่ายค านึงถึงการธ ารงรักษาบุคลากรเป็นเหตุผลส าคัญ  
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เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษสามารถจูงใจบุคลากรได้หรือไม ่

 จุดมุ่งหมายของค่าตอบแทนเพื่อดึงดูด บ ารุงรักษา และจูงใจบุคลากร 
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษอาจมีจุดมุ่งหมายทางใดทางหนึ่งหรือ
หลายทาง โดยจุดมุ่งหมายการดึงดูด เงินเพิ่มฯ ช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขันแก่ภาคราชการที่จะสามารถสรรหาคนเข้าท างานเพียงพอและได้คนที่มี
คุณภาพท างานกับองค์การ (สมศักดิ์ เจตสุรกานต์, 2556, 7) หรือกล่าวเสริมได้
ว่า เงินเพิ่มฯ อาจเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลภายนอกที่มีความสามารถ สนใจที่จะเข้า
มาร่วมงานกับองค์การ (ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ, 2555, 8) ส่วนจุดมุ่งหมายธ ารง
รักษา เห็นได้ว่า เงินเพิ่มฯ เป็นรูปแบบการจ่ายตอบแทนความยากล าบาก 
(Hardship Allowance) อันเนื่องมาจากบุคลากรต้องท างานอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ผิดปกติหรือเสี่ยงภัย ท านองเดียวกับเบี้ยกันดาร หรือ ค่าเสี่ยง
ภัย (Milkovich and Newman, 2005 อ้างอิงจาก นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2559, 
270) และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนบนฐานบุคคล (Person Based) โดยจ่ายให้
ตามความสามารถ (Pay for Competence) เป็นเงินที่ผูกกับลักษณะงาน
มากกว่าต าแหน่งงาน มุ่งจ่ายแก่ผู้มีความสามารถสูงเพื่อธ ารงรักษาคนเก่งไว้ 
เป็นไปตามหลักความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) เพื่อไม่ให้เกิด 
“สมองไหล” ของสาขาวิชาชีพขาดแคลน อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรไม่เกิดความ
ไม่พอใจต่อการท างานด้วย 
 ส าหรับจุดมุ่งหมายการจูงใจ บทความนี้เห็นด้วยกับทัศนะของธ ารง
ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2555, 36) ว่า ค่าตอบแทนทุกประเภทสามารถเป็น
ค่าตอบแทนที่จูงใจได้ แต่ค่าตอบแทนหนึ่ง ๆ จะสามารถจูงใจคนได้นั้นต้องมี
หลักในการจ่ายที่เหมาะสม แล้วเมื่อพิจารณาตามแนวคิดดังกล่าว เงินเพิ่มฯ ซึ่ง
ถือเป็นค่าตอบแทนรูปแบบหนึ่งก็สามารถจูงใจบุคลากรได้ไม่มากก็น้อย แต่หาก
เราพิจารณาว่าการจูงใจนั้นหมายความถึงค่าตอบแทนแบบจูงใจ ( Incentive 
Pay) เงินเพิ่มฯ ไม่ได้เป็นค่าตอบแทนแบบจูงใจ เพราะค่าตอบแทนแบบจูงใจ 
คือ ค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลงานหรือการมีส่วนร่วมสร้างผลงาน (กัลยาณี 
เสนาสุ, 2560, 256-257) กล่าวคือ ค่าตอบแทนแบบจูงใจจะแปรผันตาม
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ผลงาน เป็นการจ่ายที่ค านึงถึงผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือสูงเกิน
กว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (กิ่งพร ทองใบ, 2560, 17) ซึ่งมีส่วนที่จะ
มากระตุ้นจูงใจให้บุคลากรท าผลงานดีขึ้น (นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์, 2559, 271-
272) แต่เงินเพิ่มฯ ไม่ได้เชื่อมโยงกับผลงานและไม่ได้มีส่วนเสริมประสิทธิภาพ
การท างานให้มากขึ้น เนื่องจากมุ่งเน้นการจ่ายให้กับลักษณะงานหรือตัวงานที่
ปฏิบัติเป็นส าคัญ และจะจ่ายแบบคงที่หรือจ่ายเป็นประจ าสม่ าเสมอตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายค่าตอบแทนในรูปเงินเพิ่มฯ แม้
ไม่ได้มีส่วนเสริมประสิทธิภาพการท างานหรือเสริมสร้างผลงานของบุคลากรให้
มากขึ้น และประโยชน์ระยะสั้นจะตกอยู่กับตัวบุคลากร แต่ท้ายที่สุดเงินเพิ่มฯ 
ก็มีความส าคัญต่อการบริหาร เพราะสามารถประโยชน์ระยะยาว ช่วยให้
องค์การสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การเพื่อสร้าง
ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งองค์การที่มีการจ่ายเงินเพิ่มฯ จะสามารถใช้เป็น
ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่จะดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับ
องค์การอีกด้วย 

การจ่ายเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษเป็นธรรมได้หรือไม่ 

 เร่ืองความเป็นธรรม โดยทั่วไปมักคิดว่า “ยิ่งจ่ายมากยิ่งดี ยิ่งจ่ายมาก
ยิ่ ง เป็นธรรม” แต่ความเป็นจริง ความเป็นธรรม เกิดขึ้น เมื่อบุคลากร
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของตนกับผู้อื่นในงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตน 
(นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2559, 282 ; กัลยาณี เสนาสุ, 2560, 113) ซึ่งความเป็น
ธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน (Equity) จะเป็นไปตามแนวคิดว่า “งานเท่ากัน 
จ่ายเงินเท่ากัน” (Equal Pay for Equal Work) และได้ค านึงถึงธรรมชาติของ
คนว่าจะพยายามเปรียบเทียบกัน ท านองว่า “ค่าตอบแทนของเราได้เท่าไร ไม่
ส าคัญเท่ากับเพื่อนเราได้ค่าตอบแทนเท่าไร” (ปรับจากแนวคิดของธ ารงศักดิ์ 
คงคาสวัสดิ์, 2555, 33) หากผู้อื่นได้มากกว่าแต่ตัวเรา (รู้สึกว่า) ทุ่มเทการ
ท างานมากกว่าแต่ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าหรือเท่ากัน ความรู้สึกไม่เป็นธรรม
จะเกิดขึ้น โดยการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
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พิเศษกับหลักความเป็นธรรมนั้น ควรต้องพิจารณาสองมุมมอง คือ มุมมองของ
ผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มฯ กับมุมมองบุคลากรอื่นที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มฯ  
 ในมุมมองของบุคลากรที่ไม่ได้รับเงินเพิ่มฯ ต้องค านึงถึงหลักความเป็น
ธรรมภายใน (Internal Equity) เพราะการที่แต่ละคนจะมีค่าตอบแทนต่างกัน 
อย่างน้อยต้องมีเหตุผลสองประการ คือ ความยากง่ายของงานที่ท า กับ ผลงาน
ที่ท าได้ หากสามารถสร้างผลงานที่ดีก็ควรได้รับค่าตอบแทนเป็นรางวัล (นิทัศน์ 
ศิริโชติรัตน์, 2559, 273) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งและลักษณะงาน
ที่ต่างกันก็เช่นเดียวกัน องค์การจะต้องอธิบายให้ได้ว่า เหตุผลใดบางต าแหน่ง
หรือบางลักษณะงานจึงได้สิทธิรับเงินเพิ่มฯ และมีความจ าเป็นที่ต้องเพียงใด 
เพราะหากไม่สามารถอธิบายได้ บุคลากรที่ไม่ได้รับสิทธิเงินเพิ่มฯ อาจเกิดความ
คับข้องใจ เสียขวัญก าลังใจ ฯลฯ หรือคือรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างานและค่าใช้จ่ายขององค์การ ส่วนในมุมมองผู้
ที่ได้รับเงินเพิ่มฯ ต้องค านึงถึงหลักความเป็นธรรมทั้งความเป็นธรรมภายในและ
ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) โดยความเป็นธรรมภายนอกนั้น 
อัตราเงินเพิ่มฯ ต้องน าไปเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของลักษณะการท างาน
หรือต าแหน่งงานที่เหมือนกันขององค์การอื่นอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะใน
องค์การภาครัฐด้วยกัน เพราะหากต าแหน่งคล้ายคลึงกัน ท างานเหมือนกัน แต่
จ่ายไม่เท่ากันแล้ว ก็จะเกิดความไม่เป็นธรรม ส าหรับความเป็นธรรมภายใน 
ต้องค านึงถึงธรรมชาติคนว่า “ค่าตอบแทนของเราได้เท่าไร ไม่ส าคัญเท่ากับ
เพื่อนเราได้ค่าตอบแทนเท่าไร” ระหว่างผู้ที่ได้รับเงินเพิ่มฯ ด้วยกัน ก็จะ
เปรียบเทียบกันเอง และโดยทั่วไปการตัดสินมักมีลักษณะท านองว่า “พอได้ไม่
เท่ากันก็บอกไม่เป็นธรรม แต่พอได้เท่ากันก็บอกไม่เป็นธรรมอีก” (ประคัลภ์ 
ปัณฑพลังกูร, 2559) ดังนั้น หากบุคลากรหนึ่งที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มฯ ท างาน
เต็มที่และสร้างผลงานเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต องค์การควรจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
บุคลากรที่มีผลงานอย่างเหมาะสม ในขณะที่บุคลากรที่ไม่ได้สร้างผลงาน แม้จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษและได้รับสิทธิเงินเพิ่มฯ องค์การก็ต้อง
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนส าหรับข้าราชการดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนไม่ควรได้รับเท่าเทียมกับผู้ที่มีผลงานดี เพราะบุคลากร
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จะเกิดความเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสรุป ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของผู้ที่
ได้รับเงินเพิ่มฯ หรือไม่ได้รับเงินเพิ่มฯ ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุผล
ในการจ่ายและวิธีการจ่ายมากกว่า 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่นมอีีกหรือไม ่

 ปัจจุบันค่าตอบแทนลักษณะท านองเดียวกับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่
มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก0พ0 ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการพลเรือน พ0ศ0 2552 ได้มีการจ่ายให้แก่ข้าราชการพลเรือนหลาย
ประเภท อาทิ เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่ประจ าอยู่ต่างประเทศ (พ0ข0ต0) เงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงาน 
ป0ป0ท0 และเจ้าหน้าที่ ป0ป0ท0 เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ นอกจากนี้ ข้าราชการประเภทอื่นยังมีสิทธิรับเงิน
เพิ่มพิเศษในหลายหน่วยงาน อาทิ เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษส าหรับต าแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต าแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตและต าแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนคดี
ทุจริต เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับต าแหน่งพนักงานคดีปกครอง เป็นต้น 

สรุปและข้อเสนอแนะส าหรับการจ่ายเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

 ระบบค่าตอบแทนภาครัฐมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีผลการ
ปฏิบัติงานสูง ให้ระบบราชการมีคนเก่งเข้ารับราชการอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัด
โครงสร้างค่าตอบแทนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับอัตราตลาด เพื่อเป็น
เครื่องมือพัฒนาผลงานบุคลากรและองค์การ โดยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
เหตุพิ เศษเป็นค่าตอบแทนรูปแบบหนึ่ ง  นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น จ่ายแก่ข้าราชการบางต าแหน่งที่มีเหตุผลส าคัญ คือ 
เหตุผลเกี่ยวกับสภาพการท างาน ความเสี่ยงภัย และเป็นต าแหน่งขาดแคลน 
ปัจจุบันมีจ านวนต าแหน่งมีสิทธิรับเงินเพิ่มฯ ถึง 23 ประเภท และเชื่อว่าใน
อนาคตจ านวนต าแหน่งที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มฯ จะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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 ค่าตอบแทนรูปแบบเงินเพิ่มฯ ให้ความส าคัญที่การจ่ายบนฐาน
ลักษณะงานหรือบนฐานความรู้ความสามารถของบุคคล โดยทัศนะของ
บทความนี้ แม้เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบเงินเพิ่มฯ เป็นสิ่งส าคัญเพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจและธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้ แต่ต้องระลึกเสมอว่า
ค่าตอบแทนเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายส าคัญของภาครัฐ ดังนั้น การจ่ายเงินเพิ่มฯ 
ควรแสดงให้เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งหรืองานที่แตกต่างกัน 
มีส่วนช่วยให้องค์การและระบบราชการประสบความส าเร็จหรือก่อประโยชน์
แก่ส่วนรวมมากกว่าการสนองตอบส่วนบุคคลอย่างที่เป็นอยู่ บทความนี้จึงมี
ข้อเสนอว่าการจ่ายเงินเพิ่มฯ สมควรต้องอิงกับผลงานและอิงกับความสามารถ
ที่จะน าพาองค์การเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 การจ่ายเงินเพิ่มฯ โดยไปอิงกับผลงาน เสนอว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เพิ่มฯ สมควรต้องน าไปสู่การสร้างผลงานที่สูงขึ้น กล่าวคือ เงินเพิ่มฯ ต้อง
เชื่อมโยงเข้ากับผลงานของบุคลากร โดยน าระบบประเมินผลงานเป็นเครื่องมือ
ส าหรับรับสิทธิเงินเพิ่มฯ ต่อเนื่อง ซึ่งเกณฑ์ประเมินผลต้องให้ครอบคลุมทั้งเร่ือง
งานและพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสม และเกณฑ์การประเมินต้องเที่ยงตรง 
ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่บุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
หมู่ผู้รับเงินเพิ่มฯ ระหว่างกลุ่มผลงานดีกับไม่ดี เพราะจะท าให้บุคลากรผลงานดี
ไม่ต้องการท างานให้ดี เพราะผลงานดีแล้วไม่ได้รับผลตอบแทนมากขึ้น ส่วน
บุคลากรที่ผลงานไม่ดีกลับได้เท่ากันกับบุคลากรผลงานดี การจ่ายเงินเพิ่มฯ จะ
ก็ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่ดี (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2560) 
การประเมินผลงานตามที่กล่าวไปจะเป็นส่วนช่วยให้บุคลากรใช้ความสามารถ
เต็มที่และกระตือรือร้นในการท างาน และหากปรากฏผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ย่อมแสดงถึงการหย่อนประสิทธิภาพการท างาน ก็สมควรให้งดจ่ายเงินเพิ่มฯ 
แก่ผู้นั้น ซึ่งแนวทางนี้ได้ปรากฏในกรณีเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงาน 
ป0ป0ท0 และเจ้าหน้าที่ ป0ป0ท0 (ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงาน ป0ป0ท0 และ
เจ้าหน้าที่ ป0ป0ท0 พ0ศ0 2559, 2559) 
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 ส าหรับเรื่องการจ่ายเงินเพิ่มฯ โดยอิงกับความสามารถที่จะน าพา
องคก์ารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ บทความนี้มีแนวคิดว่า บุคลากรกลุ่มพิเศษต้อง
มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ต้ององค์การ กล่าวคือ หากงานของกลุ่มบุคลากร
เหล่านี้ไม่ส าเร็จ จะส่งผลต่อการประสบความส าเร็จขององค์การโดยรวม 
(กัลยาณี เสนาสุ, 2560, 348) จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องค านึงถึงหากจะก าหนด
ต าแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษเพื่อให้ได้รับสิทธิเงินเพิ่มฯ เพิ่มอีกในอนาคต โดย
ต าแหน่งหรือลักษณะงานที่จะก าหนดขึ้นใหม่เหล่านั้น ควรต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงความส าคัญต่อการบรรลุผลส าเร็จขององค์การ ตลอดจนต้องเป็น
งานที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติหรือสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนโดยตรง ซึ่งอาจก าหนดขึ้นเป็นหลักเกณฑ์เพื่อวิเคราะห์ต าแหน่ง
เพื่อให้ได้รับสิทธิเงินเพิ่มฯ 

เอกสารอ้างอิง 

กฎ ก0พ0 ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 (ฉบับที่ 2) พ0ศ0 2555. (2555, กรกฎาคม 17)0 ราชกิจจานุเบกษา0 
 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 64 ก0 หน้าที่ 50  
กัลยาณี เสนาสุ. (2560)0 การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์0 (พิมพ์ครั้งที่ 3 
 ปรับปรุง)0 กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์0 
กิ่งพร ทองใบ0 (2560)0 การจัดการค่าตอบแทน0 ในประมวลสาระชุดวิชา
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หน่วย
 ที่ 13)0 นนทบุรี: บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช0  
ขรก04 หน่วยเฮ-ได้เงินเพิ่มพิเศษ0 (2560, 4 ตุลาคม)0 ข่าวสด 10. เข้าถึงเมื่อ 
 ธันวาคม 20, 2560, จาก http://iqnewsclip.com/newsservice.aspx 
ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ0 (2555)0 ค่าตอบแทนทางอ้อม0 ในเอกสารการสอนชุด
 วิชาการพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน0 (หน่วยที่ 12)0 
 นนทบุร:ี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช0  
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ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 0 (2555)0 “ค่าตอบแทน” บริหารให้โปร่งใสจูงใจ
 พนักงาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2)0 กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
 (ไทย-ญี่ปุ่น)0 
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์0 (2559)0 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21. 
 (พิมพ์ครั้งที่ 2)0 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0 
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์0 (2560)0 การจัดการทรัพยากรมนุษย์0 นนทบุรี: รัตนไตร0 
 ประกาศ ก0พ0 เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี
 เหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ0ศ0 25520 (2552, เมษายน 9)0  
 ราชกิจจานุเบกษา0 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 52 ง0 หน้าที่ 29-360  
ประกาศ ก0พ0 เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
 ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ0ศ0 25540 (2554, มกราคม 28)0 
 ราชกิจจานุเบกษา0 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 12 ง0 หน้าที่ 68-690  
ประกาศ ก0พ0 เรื่อง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
 ของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ0ศ0 25600 (2560, ตุลาคม 2)0 
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนพิเศษ 243 ง0 หน้าที่ 3-40  
ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร0 (2559, 1 มีนาคม)0 การสร้างความเป็นธรรม ความ
 ยากของการบริหารค่าตอบแทน0 เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 28, 2560, 
 จาก https://prakal.wordpress.com. 
_______0 (2560, 5 มิถุนายน)0 จ่ายเท่ากันหรือให้เหมือนกัน แปลว่าเป็น
 ธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนจริงหรือ0 เข้าถึงเมื่อ ธันวาคม 
 28, 2560, จาก https://prakal.wordpress.com. 
กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน, ส านักงาน ก0พ0 (2561). ระบบค่าตอบแทน 
 Compensation : เงินประจ าต าแหน่ง. เข้าถึงเมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 
 2561, จาก http://www.ocsc.go.th. 
กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน, ส านักงาน ก0พ0 (2560)0 ระบบค่าตอบแทน 
 Compensation: เงินเพิ่ม. เข้าถึงเมื่อ พฤศจิกายน 17, 2560, จาก 
 http://www.ocsc.go.th. 
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ระเบียบ ก0พ0 ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ    
 พลเรือน พ0ศ0 25520 (2552, เมษายน 9)0 ราชกิจจานุเบกษา0 เล่ม 
 126 ตอนพิเศษ 52 ง0 หน้าที่ 4-60  
ระเบียบ ก0พ0 ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ    
 พลเรือน (ฉบับที่ 3) พ0ศ0 25600 (2560, ตุลาคม 2)0 ราชกิจจา
 นุเบกษา0 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 243 ง0 หน้าที่ 10  
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยเงิน
 เพิ่มส าหรับต าแหน่งพนักงาน ป0ป0ท0 และเจ้าหน้าที่ ป0ป0ท0 พ0ศ0 
 25590 (2559, มีนาคม 18)0 ราชกิจจานุเบกษา0 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 
 66 ง0 หน้าที่ 1-80  
สมศักดิ์ เจตสุรกานต์0 (2554)0 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์
 เกื้อกูลของข้าราชการพลเรือนสามัญ0 ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
 บริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (หน่วยที่ 11)0 นนทบุรี: 
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช0 
_______0 (2556)0 การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เก้ือกูล0 ใน 
 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หน่วยที่ 5)0 
 นนทบุร:ี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช0 
ส านักงาน ก0พ0 (2555)0 คู่มือระบบค่าตอบแทน ส าหรับข้าราชการพลเรือน
 สามัญ. เข้าถึงเมื่อ มกราคม, 20, 2561, จาก http://www.ocsc.go.th. 
ส านักงาน ก0พ0, ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน0 (2551)0 
 ระบบการก าหนดต าแหน่งและค่าตอบแทน0 นนทบุรี: กลุ่มโรงพิมพ์ 
 ส านักบริหารกลาง ส านักงาน ก0พ0  
อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี0 (2560)0 เทคนิคการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Milkovich, G.T., Newman, J.M. & Gerhart, B. (2011)0 Compensation. 
 (10th ed). New York: McGraw-Hill Education. 
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