(สำเนำ)
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที่ 5379/2562
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรได้รับเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว
--------------------อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลู กจ้ างประจาของส่ วนราชการ พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.๒๕๕8
ประกอบกับคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒60/๒๕๕5 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕5
เรื่ อ ง มอบอ านาจการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิน เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราว ของข้ าราชการและ
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงให้ข้าราชการในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว กรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งที่ ก.พ.กาหนดให้
วุฒิ การศึกษาระดับ ต่ากว่าปริ ญ ญาตรีเป็นคุณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับตาแหน่งที่ ได้รับ เงินเดือนไม่ถึงเดือนละ
13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้อง
ไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท กรณีที่เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือนที่ได้รับแล้วไม่ถึงเดือนละ
10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท
จานวน 12 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

วรทัศน์ ธุลีจันทร์
(นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 ธันวาคม 2562

(สำเนำ)
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที่ 5376/2562
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
-----------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสื อ
สานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐12.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิ เศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐5/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 จึงเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
ให้ ข้ า ราชการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนพิ เศษตามผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบการประเมิน ที่ 1 (1 ตุล าคม 2561 – 31 มีน าคม 2562) และให้ ข้าราชการที่ได้รับ
ค่าตอบแทนพิ เศษได้ รั บ เงิน เดื อ นสู งกว่ าขั้ น สู งของต าแหน่ งที่ ได้ รับ แต่ งตั้ง จ านวน 3,390 ราย ดั งบั ญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

วรทัศน์ ธุลีจันทร์
(นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ :ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

(สำเนำ)
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที่ 5377/2562
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
---------------------อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
และลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิ่มเติมโดย (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
ด่วนที่ สุ ด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวั นที่ 22 ตุ ลาคม 2552 ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25
พฤษภาคม 2558 และหนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2559 จึงให้ข้าราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการครึ่งปีที่แล้วมา (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) จานวน 9 ราย ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

วรทัศน์ ธุลีจันทร์
(นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ผลการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

(สำเนำ)
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น
ที่ 5378/2562
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
---------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50/1 มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสื อ
สานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐12.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐5/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหนจจบานาญ จานวน 37 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

วรทัศน์ ธุลีจันทร์
(นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวสิริพรรณ พร้อมไวพล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
9 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ :ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

