
 

 
 
 
ที่ มท 0202.3/ ว 566       สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
         ถนนอัษฎางค์  กรุงเทพฯ  10200 

          11  กุมภาพันธ์  2554  

เรื่อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

อ้างถึง  1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 
          2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 1 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. หลกัเกณฑ์และวิธีการการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ 
                   2. แบบคําสัง่ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง โดยกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2553 ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553  น้ัน 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและมีคําสั่งให้ข้าราชการ
ในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ ก.พ. กําหนด ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. และ 2. 
แล้วส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าวไปที่กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 20 ชุด ทั้งน้ี สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.personnel.moi.go.th  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป    
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายสุรพล  พงษ์ทัดศิริกุล) 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
กองการเจ้าหน้าที่ 
โทร. 0 2221 7097 
 
 
 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารให้ข้าราชการไดร้บัเงินเดือนเพิม่ขึน้ตามคณุวุฒ ิ
(ตามหนังสือสาํนกังาน ก.พ. ด่วนทีส่ดุ ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที ่17 กันยายน 2553  

และ ที่ นร 1008.1/ว 1 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554) 
 

1. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังได้มีคําสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ผู้น้ันได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 

3. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ซึ่งส่วนราชการรับโอนมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในส่วนราชการ
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังไม่ได้ปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น เน่ืองจากเงินเดือนที่ได้รับเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นน้ัน ให้ได้รับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 

4. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับปริญญาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 
2553 แต่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังไม่ได้มีคําสั่งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 
เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ําของคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ให้ได้รับ
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 

5. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประเภททั่วไปหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่บรรจุจากผู้มีคุณวุฒิตํ่ากว่าระดับปริญญา 
(สายงานเริ่มต้นระดับ 1 หรือระดับ 2) และ ก.พ. ได้อนุมัติการจัดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้ังแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ได้รับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ และมีคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นในระดับ
ปริญญาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 

6. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ออกจากราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพ่ือไปรับราชการทหาร
หรือเพ่ือไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และบรรจุกลับเข้ารับราชการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ให้ได้รับเงินเดือน
เพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิในระดับปริญญาที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 

ทั้งน้ี คุณวุฒิที่จะนํามาใช้เพ่ือให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของสายงาน ประเภท และระดับตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง 

๗. ให้ปรับเงินเดือนตามเอกสารแนบท้าย 3 (ก)-(ค) ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 หลังการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ และหลังการเลื่อน ย้าย โอน ที่มีผล
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
 

แบบคําสั่งการใหข้้าราชการได้รบัเงนิเดือนเพิ่มขึน้ตามคณุวุฒ ิ
 
 
 

คําสั่งจังหวัด............................................ 
ที่............/...................... 

เรื่อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ 
----------------------------- 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑๐) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที ่นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑ ลงวันที ่๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ และ ที ่นร 1008.1/ว 1 
ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 จึงปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ 
จํานวน .... ราย  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายน้ี 

 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ....................................................... 
 
 

 (ลงช่ือผู้สั่ง) ...................................................... 
 (.....................................................) 
 (ตําแหน่ง) ....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รับเงินเดือนตามคุณวุฒ-ิ(ว 31_2553) 

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

 
ตําแหน่งและส่วนราชการ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ/นามสกุล 
หมายเลขประจําตัวประชาชน วุฒิ*/สาขา/สถานศึกษา 

สังกัด/ตําแหน่ง 
ตําแหน่ง
ประเภท 

ระดับ เลขที่ 

วันที่ดํารงตําแหน่งและ
ระดับปัจจุบัน เงินเดือน 

ปรับให้ได้รับ
เงินเดือน 

หมายเหตุ 

1 
 

นาย......................... ปวช. 
(พณิชยการ) 
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักงานจงัหวัด.......... 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน XXX 11 ธันวาคม 2551 6,870 7,210  

2 
 
 

นางสาว................... ปวส. 
(การบัญชี) 
วืทยาลัยเทคนิคพะเยา 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักงานจงัหวัด......... 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน XXX 26 กุมภาพันธ์ 2552 7,980 8,180  

3 นาย......................... 
 

ศศ.บ. 
(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

นักจัดการงานทั่วไป 
ฝ่ายอํานวยการ 
สํานักงานจงัหวัด......... 

วิชาการ ปฏิบัติการ XXX 11 ธันวาคม 2551 10,310 10,810  

4 นาง......................... 
 

รป.ม. 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
สํานักงานจงัหวัด.......... 

วิชาการ ชํานาญการ XXX 15 กันยายน 2553 13,990 15,090  

 
ข้อควรระวัง  * ช่องรายการ “วุฒิ”  คือ วุฒิที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงาน ประเภท และระดับ

ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
 
 
 


