คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 605/2551
เรื่อง ใหขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ
กฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ.2544 กําหนดหลักเกณฑในการใหผูดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในระดับ 9 ที่มิใชหวั หนาสวนราชการที่สูงกวากองในกรม ไดรับเงินเดือนใน
อันดับ ท 9 ถึงอันดับ ท 10 และใหผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในระดับ 10 ไดรับเงินเดือนในอันดับ
ท 10 ถึงอันดับ ท 11 และกฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547
กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงที่รับเงินเดือนใน
อันดับ ท 9 ถึงอันดับ ท 10 หรืออันดับ ท 10 ถึงอันดับ ท 11 ผูใดไดรบั เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ท 9 หรือ
อันดับ ท 10 แลวแตกรณี ใหผูนั้นไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ในขั้นที่เทียบไดตรงกันกับขัน้ เงินเดือนของ
อันดับเดิมในวันแรกที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ท 9 หรืออันดับ ท 10 แลวแตกรณี ดังนั้น จึงให
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ซึ่งไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูง
ในอันดับ ท 10 และอันดับ ท 9 สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 จํานวน 55 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551

(นายพีรพล ไตรทศาวิทย)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 606/2551
เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 9
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรณีพเิ ศษ
------------------------------ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่ง ที่ 605/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ใหขาราชการ
ระดับ 9 – 10 สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับเงินเดือนในอันดับทีส่ ูงขึ้น ตามกฎ ก.พ.วาดวย
การใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ไปแลว นัน้
เนื่องจากมีขาราชการระดับ 9 ตามคําสั่งดังกลาวขางตน จํานวน 32 ราย ไดรับเงินตอบแทนพิเศษ
ในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม2551 จึงทําใหขาราชการ ทั้ง 32 ราย ดังกลาว มีสิทธิที่จะไดรับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษตามผลคาตอบแทนที่ไดรบั ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 132 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73
และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538 และกฎ ก.พ.วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ.2544
ขอ 7 จึงใหเลือ่ นขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการ ระดับ 9 สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรณีพิเศษ
จํานวน 32 ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551

(นายพีรพล ไตรทศาวิทย)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
คําสั่งกรณีพิเศษตุลา51 / 2

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ 808/2551
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 8 สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนกรณีพเิ ศษ
------------------------------ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 กําหนดหลักเกณฑ
กรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผานมา
เนื่องจากไดรบั เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือน หากภายหลังไดเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้น และเงินเดือนที่ไดรบั ยังไมถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงทีไ่ ดเลื่อนนั้น ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาสั่งเลือ่ นขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการผูนั้นไดเปนกรณีพเิ ศษ ตามผลการประเมินที่ไดรับเงินตอบแทน
พิเศษในครั้งหลังสุดแลวแตกรณี ตั้งแตวนั ที่ไดเลื่อนขึน้ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น นั้น
เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป ดังนี้ (1) คําสั่ง ที่ 764/2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงเจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 8ว โดยมีขาราชการที่ไดรับเงินตอบแทนพิเศษ
ในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 19 ราย (2) คําสั่ง ที่ 766/2551 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551 เลื่อนขาราชการใหดํารงตําแหนงเจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 8ว โดยมีขาราชการที่ไดรับ
เงินตอบแทนพิเศษในการเลือ่ นขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 5 ราย
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 มาตรา 52 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544
จึงใหเลื่อนขัน้ เงินเดือนใหแกขาราชการ จํานวน 24 รายดังกลาวเปนกรณีพิเศษ ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551

(นายพีรพล ไตรทศาวิทย)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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