
๑ 

ท่ี  นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘           สํานักงาน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

       ๒๘  เมษายน ๒๕๕๔ 

เรื่อง  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง (๑) หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 (๒) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย (๑) พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๒) กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (๓) แบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รบัเงินเดือนกรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของ 

      ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีได้รับการปรับใหม่ 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง (๑) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบระบบการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ ก.พ. ได้อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒  กําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน และตามท่ีอ้างถึง (๒) ก.พ. ได้กําหนด
เงินเดือนสูงสุดสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับอาวุโสและประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย (๑) และ (๒) และเพ่ือให้
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาและกฎ ก.พ. ดังกล่าว 
สํานักงาน ก.พ. จึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติท่ีผ่านความเห็นชอบของ ก.พ. สําหรับการออกคําสั่งใน 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยใช้ฐานในการคํานวณ
และช่วงเงินเดือนตามหนังสือท่ีอ้างถึง (๑)  ในกรณีท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนข้ันสูงของบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือเงินเดือนสูงสุดท่ี ก.พ. กําหนดตามข้อ ๓ ของกฎ ก.พ.ตามอ้างถึง (๒) ให้ผู้นั้น
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง
ของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 



๒ 

๒. ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจออกคําสั่งท่ีมีผลต่อการรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใด (ถ้ามี) เช่น คําสั่งเลื่อนระดับตําแหน่ง ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนด 
ในเรื่องนั้น ๆ 

๓. เม่ือผู้ มีอํานาจได้มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตามข้อ ๑ หรือมีคําสั่งตามข้อ ๒ ให้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดแล้วแต่กรณีแล้ว ให้ออกคําสั่งปรับเงินเดือนให้ข้าราชการผู้นั้นเข้าสู่บัญชี
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชกฤษฎีกาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย (๑) ตามประเภท
และระดับตําแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง  โดยปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  ตามแบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
กรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีได้รับการปรับใหม่ ตาม 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย (๓) ท้ังนี้ หากข้าราชการผู้ใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินในกรณีตาม
ข้อ ๑ และเงินเดือนท่ีได้รับการปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ยังตํ่ากว่าเงินเดือนข้ันสูงของบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง 
ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือเงินเดือนสูงสุดท่ี ก.พ. กําหนดตามกฎ ก.พ.ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย (๒) ให้ผู้นั้น
ได้รับเงินเดือนตามอัตราของผลการประเมิน ในกรณีท่ีอัตราของผลการประเมินเกินกว่าเงินเดือนท่ีเหลืออยู่ 
ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงเงินเดือนข้ันสูงตามบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงท้ายพระราชกฤษฎีกาหรือเงินเดือนสูงสุด
ท่ี ก.พ.กําหนดตามกฎ ก.พ. ดังกล่าวก่อน แล้วนําจํานวนอัตราท่ีเหลือมาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังท่ีกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

ท้ังนี้ ในการคํานวณเงินเดือนเพ่ือออกคําสั่งแต่ละครั้งตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ 
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ในกรณีท่ีมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ 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 

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 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  บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ตําแหน่งประเภทวิชาการ  และบัญชีเงินเดอืนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภททั่วไป  

sudathip
Typewriter
     สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)
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ท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้เป็นไปตามเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงที่

กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภทบริหาร 

 บาท บาท 

ขั้นสูง 

ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําช่ัวคราว 

๖๗,๕๖๐ 

๕๑,๑๔๐ 

๒๔,๔๐๐ 

๖๙,๘๑๐ 

๕๖,๓๘๐ 

๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ตน สูง 

 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 บาท บาท 

ขั้นสูง 

ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําช่ัวคราว 

๕๔,๐๙๐ 

๒๖,๖๖๐ 

๑๙,๘๖๐ 

๖๓,๙๖๐ 

๓๒,๘๕๐ 

๒๔,๔๐๐ 

ระดับ ตน สูง 

 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง 

ขั้นต่ํา 

ขั้นต่ําช่ัวคราว 

๒๔,๔๕๐ 

  ๘,๓๔๐ 

  ๗,๑๔๐ 

๓๙,๖๓๐ 

๑๕,๐๕๐ 

๑๓,๑๖๐ 

๕๓,๐๘๐ 

๒๒,๑๔๐ 

๑๙,๘๖๐ 

๖๒,๗๖๐ 

๓๑,๔๐๐ 

๒๔,๔๐๐ 

๖๙,๘๑๐ 

๔๓,๘๑๐ 

๒๙,๙๘๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

ตําแหนงประเภททั่วไป 

 บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง 

ขั้นต่ํา 

๑๙,๑๐๐ 

  ๔,๘๗๐ 

๓๕,๒๒๐ 

๑๐,๑๙๐ 

๔๙,๘๓๐ 

๑๕,๔๑๐ 

๖๒,๗๖๐ 

๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ ง   

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา 

ปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เหมาะสมยิ่งข้ึนตามความจําเป็นก็ได้  โดยหากเป็นการ

ปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงเพิ่มไม่ เกินร้อยละสิบของเงินเ ดือนที่ใ ช้บังคับอยู่  ให้กระทําได้โดยตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกา  ประกอบกับบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญในปัจจุบันไม่เหมาะสมกบั

ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึน  สมควรปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  โดยปรับเพิ่มบางอัตราและปรับเพิ่มเป็นร้อยละที่แตกต่างกันร้อยละห้าถึงร้อยละสิบ   

จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

กฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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.  ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ได้รับเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ตําแหน่งประเภท

วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  และตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับอ่ืนที่  ก.พ.  กําหนด  ให้ได้รับ
เงินเดือนดังนี้ 

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน  ๓๗,๘๓๐  บาท   
หรือที่  ก.พ.  กําหนด  เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีที่ผู้ใดไดร้ับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา  ๓๗,๘๓๐  บาท  ให้ได้รับเงินเดือนตามที่
ได้รับอยู่ 

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ได้รับเงินเดือนไม่เกิน  ๖๗,๕๖๐  บาท  
หรือที่  ก.พ.  กําหนด  เว้นแต่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งในสายงานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง  กรณีที่ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา  ๖๗,๕๖๐  บาท  ให้ได้รับเงินเดือนตามที่
ได้รับอยู่ 

sudathip
Typewriter
    สิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)



 หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท  สายงาน  และระดับอ่ืนที่  ก.พ.  กําหนด  ให้ได้รับเงินเดือน 
ในอัตราที่  ก.พ.  กําหนด” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  วรรคหนึ่ง  กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนตามตําแหน่ง 
ในแต่ละประเภทตามที่กําหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัติ  
และวรรคสอง  กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดตามบัญชี
เงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ดังน้ัน  เมื่อมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงข้าราชการพลเรือนสามัญของตําแหน่งแต่ละประเภทให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  
ตามความจําเป็น  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.น้ี  เพื่อให้ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือน 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (๓) 
 

แบบคําสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนกรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม ่

คําส่ังกรม............................................ 
ท่ี............/...................... 

เรื่อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงท่ีได้รับการปรับใหม่ 
----------------------------- 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐  มาตรา ๕๑  และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔   
จึงปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญท่ีได้รับการปรับใหม่  จํานวน .... ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 
 สั่ง ณ วันท่ี ....................................................... 
 (ลงชื่อผู้สั่ง) ...................................................... 
 (.....................................................) 
 (ตําแหน่ง) ....................................................... 
 



 
บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่ 

แนบท้ายคําสั่ง ................................................... ที่ ........./ ...................... ลงวันที่ ........................................... 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/นามสกุล 
ตําแหน่งและส่วนราชการ 

เงินเดือน 
ปรับให้ได้รับ

เงินเดือน 
หมายเหตุ 

สังกัด/ตําแหน่ง ตําแหน่งประเภท ระดับ เลขที่ 
 
 

๑ 

 
 
นาย ................................. 

สํานัก/กอง.................. 
กลุ่มงาน/ส่วน.......... 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

วิชาการ 

 
 

ปฏิบัติการ 

 
 

๒๓๐ 

 
 

xx,xxx 

 
 

xx,xxx 

 

๒ นางสาว .......................... เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 
 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน ๓๒๐ xx,xxx xx,xxx  
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