๑

ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง (๑) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
(๒) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) แบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รบั เงินเดือนกรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบระบบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ และ ก.พ. ได้อาศัยอํ านาจตามความในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน และตามที่อ้างถึง (๒) ก.พ. ได้กําหนด
เงินเดือนสูงสุดสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
บัดนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาการปรับเงินเดื อนขั้นต่ําขั้ นสูงของข้ าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒) และเพื่อให้
การสั่งให้ ข้า ราชการพลเรือนสามั ญได้รั บเงิน เดื อนเป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาและกฎ ก.พ. ดั งกล่า ว
สํ า นั ก งาน ก.พ. จึ ง ขอชี้ แ จงแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของ ก.พ. สํ า หรั บ การออกคํ า สั่ ง ใน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้ฐานในการคํานวณ
และช่วงเงินเดือนตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดตามข้อ ๓ ของกฎ ก.พ.ตามอ้างถึง (๒) ให้ผู้นั้น
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒

๒. ในกรณีที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใด (ถ้า มี) เช่ น คําสั่ งเลื่อนระดับ ตํา แหน่ ง ให้ ผู้นั้น ได้ รับ เงิน เดื อนตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการที่ กํา หนด
ในเรื่องนั้น ๆ
๓. เมื่ อ ผู้ มี อํ า นาจได้ มี คํ า สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ นตามข้ อ ๑ หรื อ มี คํ า สั่ ง ตามข้ อ ๒ ให้ แ ก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดแล้วแต่กรณีแล้ว ให้ออกคําสั่งปรับเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าสู่บัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชกฤษฎีกาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ตามประเภท
และระดับตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ตามแบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
กรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย (๓) ทั้งนี้ หากข้าราชการผู้ใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินในกรณีตาม
ข้อ ๑ และเงินเดือนที่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ยังต่ํากว่าเงินเดือนขั้นสูงของบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือเงินเดือนสูงสุดที่ ก.พ. กําหนดตามกฎ ก.พ.ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนตามอัตราของผลการประเมิน ในกรณีที่อัตราของผลการประเมินเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่
ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงเงินเดือนขั้นสูงตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือเงินเดือนสูงสุด
ที่ ก.พ.กําหนดตามกฎ ก.พ. ดังกล่าวก่อน แล้วนําจํานวนอัตราที่เหลือมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในการคํ านวณเงิน เดื อนเพื่ อออกคํา สั่ งแต่ล ะครั้งตามข้ อ ๑ ข้ อ ๒ และข้ อ ๓ ให้
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ในกรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน
โครงการปรับระบบค่าตอบแทนฯ
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๗๙ ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๕๐
๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๓ ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๐๒
๐ ๒๕๔๗ ๑๔๑๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๖๒

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

พระราชกฤษฎีกา
การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหาร บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ บัญชีเงิน เดือนขั้น ต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหน่งประเภทวิชาการ และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภททั่วไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ท้ายพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เป็น ไปตามเงิน เดือนขั้น ต่ําขั้นสูงที่
กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทบริหาร
บาท
บาท
ขั้นสูง
๖๗,๕๖๐
๖๙,๘๑๐
ขั้นต่ํา
๕๑,๑๔๐
๕๖,๓๘๐
ขั้นต่ําชั่วคราว
๒๔,๔๐๐
๒๙,๙๘๐
ระดับ
ตน
สูง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
บาท
บาท
ขั้นสูง
๕๔,๐๙๐
๖๓,๙๖๐
ขั้นต่ํา
๒๖,๖๖๐
๓๒,๘๕๐
ขั้นต่ําชั่วคราว
๑๙,๘๖๐
๒๔,๔๐๐
ระดับ
ตน
สูง
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
บาท
บาท
บาท
บาท
ขั้นสูง
๒๔,๔๕๐ ๓๙,๖๓๐
๕๓,๐๘๐
๖๒,๗๖๐
ขั้นต่ํา
๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐
๒๒,๑๔๐
๓๑,๔๐๐
ขั้นต่ําชั่วคราว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐
๑๙,๘๖๐
๒๔,๔๐๐
ระดับ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

บาท
๖๙,๘๑๐
๔๓,๘๑๐
๒๙,๙๘๐
ทรงคุณวุฒิ

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนงประเภททั่วไป
บาท
บาท
บาท
บาท
ขั้นสูง
๑๙,๑๐๐
๓๕,๒๒๐
๔๙,๘๓๐
๖๒,๗๖๐
ขั้นต่ํา
๔,๘๗๐
๑๐,๑๙๐
๑๕,๔๑๐
๔๘,๒๒๐
ระดับ
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน
อาวุโส
ทักษะพิเศษ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๕๑ วรรคหนึ่ ง
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะรั ฐ มนตรี จ ะพิ จ ารณา
ปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจําเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการ
ปรั บ เงิ น เดื อ นขั้ น ต่ํ า ขั้ น สู ง เพิ่ ม ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของเงิ น เดื อ นที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ให้ ก ระทํ า ได้ โ ดยตราเป็ น
พระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบันไม่เหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ให้เ หมาะสมยิ่ง ขึ้น โดยปรั บ เพิ่ม บางอัตราและปรับ เพิ่ม เป็นร้อ ยละที่แตกต่ างกันร้อ ยละห้าถึง ร้อยละสิ บ
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ก.พ. โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่ง กฎ ก.พ. ว่าด้ว ยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณ วุฒิ และตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่น ที่ ก.พ. กําหนด ให้ได้รับ
เงินเดือนดังนี้
(๑) ผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไประดับอาวุโ ส ให้ได้รับเงิน เดือนไม่เกิน ๓๗,๘๓๐ บาท
หรือที่ ก.พ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้น ดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๓๗,๘๓๐ บาท ให้ได้รับเงินเดือนตามที่
ได้รับอยู่
(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๖๗,๕๖๐ บาท
หรือที่ ก.พ. กําหนด เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา ๖๗,๕๖๐ บาท ให้ได้รับเงิน เดือนตามที่
ได้รับอยู่

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท สายงาน และระดับอื่น ที่ ก.พ. กําหนด ให้ได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง
ในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติ
และวรรคสอง กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดังนั้น เมื่อมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญของตําแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามความจําเป็น จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.นี้ เพื่อให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือน

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๓)
แบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่
คําสั่งกรม............................................
ที่............/......................
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
จึงปรั บเงิ นเดื อนข้ าราชการพลเรือนสามั ญให้ ได้ รั บเงิ นเดื อนตามบั ญชี เงินเดือนขั้นต่ํ าขั้ นสูงของข้ าราชการ
พลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่ จํานวน .... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .......................................................
(ลงชื่อผู้สั่ง) ......................................................
(.....................................................)
(ตําแหน่ง) .......................................................

บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่
แนบท้ายคําสั่ง ................................................... ที่ ........./ ...................... ลงวันที่ ...........................................
ลําดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล

๑

นาย .................................

๒

นางสาว ..........................

สังกัด/ตําแหน่ง
สํานัก/กอง..................
กลุ่มงาน/ส่วน..........
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ตําแหน่งและส่วนราชการ
ตําแหน่งประเภท
ระดับ

เลขที่

เงินเดือน

ปรับให้ได้รับ
เงินเดือน

วิชาการ

ปฏิบัติการ

๒๓๐

xx,xxx

xx,xxx

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

๓๒๐

xx,xxx

xx,xxx

หมายเหตุ

