(ตัวอย่าง)
คาสั่ง...........................
ที่ ....... /๒๕๕๙
เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๐/๑ และมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และหนั งสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๐
ตุ ล าคม ๒๕๕๙ จึ ง ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ได้ รั บ เงิ น เดื อ นสู ง กว่ า ขั้ น สู ง ของต าแหน่ ง ที่ ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
จานวน ... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(...............................................)
.......................................

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
แนบท้ายคาสั่ง ................................. ที่ ......... /........... ลงวันที่ .........................................
ตาแหน่งและส่วนราชการ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สังกัด/ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่ตาแหน่ง

เงินเดือน

ค่าตอบแทนพิเศษ

เงินเดือนที่ได้รับ

สานัก/กอง............
๑.

นางสาว.....

นิติกร

เชี่ยวชาญ

.......

๖๙,๐๔๐

๑,๗๒๙.๒๗

๗๐,๗๗๐

๒.

นาย...........

นิติกร

ชานาญการ

.......

๔๓,๖๐๐

๑,๐๒๗.๗๒

๔๔,๖๓๐

ชานาญงาน

.......

๓๘,๗๕๐

๙๑๖.๐๖

๓๙,๖๗๐

สานัก/กอง............
๓.

นางสาว.....

เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

(ตัวอย่าง)
สัง่ ...........................
ที่ ....... /๒๕๕๙
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
สูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐/๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎ ก.พ. ว่าด้ วยการให้ ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ได้ รับ เงิน เดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่ มเติม หนังสื อ
ส านั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กั นยายน ๒๕๕๒ ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวั น ที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้ าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗ ลงวั น ที่ ๒๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ จึ งเลื่ อ นเงิน เดื อ นข้ า ราชการและให้ ข้ าราชการได้ รั บ
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบการประเมินที่ ๒
(๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และให้ข้าราชการที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รวมจานวน ... ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(...............................................)
.......................................

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
แนบท้ายคาสั่ง ................................. ที่ ......... /........... ลงวันที่ .........................................

ลาดับ
ที่

ตาแหน่งและส่วนราชการ
ชื่อ-นามสกุล

สังกัด/ตาแหน่ง

ระดับ

เลขที่
ตาแหน่ง

เงินเดือนเดิม
(บาท)

ฐานในการ
คานวณ
(บาท)

ร้อยละ
ที่ได้เลื่อน

จานวนเงินที่ได้เลื่อน
และ/หรือ ค่าตอบแทน
พิเศษ (บาท)

เงินเดือนที่ได้รับ

หมายเหตุ

สานัก/กอง............
๑.

นางสาว.....

นิติกร

ปฏิบัติการ

.......

๒๑,๐๐๐

๒๓,๙๓๐

๓.๐๐

๗๒๐

๒๑,๗๒๐

๒.

นาย...........

นิติกร

ปฏิบัติการ

.......

๒๖,๙๐๐

๒๓,๙๓๐

๓.๐๐

๗๒๐*

๒๗,๖๒๐

หนังสือ สลค.
ที่ ว ๓๔๗/๒๕๕๙

ปฏิบัติการ

.......

๒๖,๘๐๐

๒๓,๙๓๐

๓.๐๐

๗๒๐**

๒๗,๕๒๐

หนังสือ สลค.
ที่ ว ๓๔๗/๒๕๕๙

สานัก/กอง............
๓.

นางสาว.....

นักทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : * หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
** หมายถึง จานวนเงินเดือนที่ได้เลื่อนรวมกับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

