
 
 
 

 

คําสั่งจังหวัด ................... 
ที่ ............... /๒๕๕5 

เรื่อง  ยกเลิกคําสั่งและให้ข้าราชการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

_______________________ 

  ตามคําสั่งจังหวัด................. ที่ ........../2554 ลงวันที่ .................. ให้ข้าราชการได้รับเงนิเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 นั้น 

  เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 
จึงทําให้คําสั่งดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความข้อ 2 (1) ข้อ 6 และ ข้อ 9 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงให้ยกเลิกคําสั่งจังหวัด.................. ที.่............/2554     
ลงวันที่ ................... และให้ข้าราชการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จํานวน ..... ราย ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี ้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

  สั่ง  ณ  วันที ่
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ................. 

(ตัวอย่าง 1) 



บัญชีรายละเอียดยกเลิกคําสั่งและให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

แนบท้ายคําสั่งจังหวัด................................ ที่...................../2555 ลงวันที่...................................... 

           

ตําแหน่งและส่วนราชการ 
ที่ 

ชื่อ-สกลุ /  
เลขประจําตัว
ประชาชน สังกัด / ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ 

เงินเดือน 
เงินเพิ่ม 

การครองชีพ
ชั่วคราว / เดือน 

รวมเงินเดือน 
และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว ตั้งแต่  

หมายเหตุ 

    สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.....................................          

1 นายแดง รักด ี
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 6,410 2,200 8,610 1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54   

2 นางเขียว ขจ ี
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 7,000 1,610 8,610 1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54   

3 นางสาวฟ้า สดใส 
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 10,700 1,500 12,200 1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54  

4 นายเงิน หมื่นล้าน 
x xxxx xxxxx xx x 

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิชาการ ปฏิบัติการ xxxx 10,300 1,500 11,800 1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54   

5 นางสาวส้ม เสียงหวาน 
x xxxx xxxxx xx x 

นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ xxxx 11,500 785 12,285 1 เม.ย. 54 - 30 ก.ย. 54   

                      

                      

                      



 
 
 

 

คําสั่งจังหวัด ................... 
ที่ ............. /๒๕๕5 

เรื่อง  ยกเลิกคําสั่งและให้ข้าราชการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

_______________________ 

  ตามคําสั่งจังหวัด................. ที่ ........../2554 ลงวนัที่ .................. ให้ข้าราชการได้รับเงนิเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 นั้น 

  เนื่องจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 
จึงทําให้คําสั่งดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความข้อ 2 (1) ข้อ 6 และ ข้อ 9 
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงให้ยกเลิกคําสั่งจังหวัด.................. ที.่............/2554     
ลงวันที่ ................... และให้ข้าราชการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จํานวน ..... ราย ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี ้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

  สั่ง  ณ  วันที ่
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ................. 

(ตัวอย่าง 2) 



บัญชีรายละเอียดยกเลิกคําสั่งและให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

แนบท้ายคําสั่งจังหวัด................................ ที่...................../2555 ลงวันที่...................................... 

           

ตําแหน่งและส่วนราชการ 
ที่ 

ชื่อ-สกลุ /  
เลขประจําตัว
ประชาชน สังกัด / ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ 

เงินเดือน 
เงินเพิ่ม 

การครองชีพ
ชั่วคราว / เดือน 

รวมเงินเดือน 
และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว ตั้งแต่  

หมายเหต ุ

    สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.......................................          

1 นายแดง รักด ี
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 6,710 1,900 8,610 1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54   

2 นางเขียว ขจ ี
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 7,300 1,500 8,800 1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54   

3 นางสาวฟ้า สดใส 
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 11,000 1,285 12,285 1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54  

4 นายเงิน หมื่นล้าน 
x xxxx xxxxx xx x 

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิชาการ ปฏิบัติการ xxxx 10,600 1,500 12,100 1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54   

5 นางสาวส้ม เสียงหวาน 
x xxxx xxxxx xx x 

นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ xxxx 11,800 485 12,285 1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54   

                      

                      

                      



 
 
 

 

คําสั่งจังหวัด ................... 
ที่ ............. /๒๕๕5 

เรื่อง  ให้ข้าราชการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 

_______________________ 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงให้ข้าราชการได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว จํานวน ..... ราย ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี ้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 

  สั่ง  ณ  วันที ่
 
 
 
  
 

 
      
 
 
 

ผู้วา่ราชการจังหวัด ................. 

(ตัวอย่าง 3) 



บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  

แนบท้ายคําสั่งจังหวัด................................ ที่...................../2555 ลงวันที่...................................... 

           

ตําแหน่งและส่วนราชการ 
ที่ 

ชื่อ-สกลุ /  
เลขประจําตัว
ประชาชน สังกัด / ตําแหน่ง ประเภท ระดับ เลขที่ 

เงินเดือน 
เงินเพิ่ม 

การครองชีพ
ชั่วคราว / เดือน 

รวมเงินเดอืน 
และเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว 

ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ 
ชั่วคราว ตั้งแต่  

หมายเหต ุ

    สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.......................................          

1 นายแดง รักด ี
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 7,110 1,890 9,000 1 ม.ค. 55 – 31 ม.ีค. 55   

2 นางเขียว ขจ ี
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 7,700 1,500 9,200 1 ม.ค. 55 – 31 ม.ีค. 55   

3 นางสาวฟ้า สดใส 
x xxxx xxxxx xx x 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน xxxx 11,300 985 12,285 1 ม.ค. 55 – 31 ม.ีค. 55  

4 นายเงิน หมื่นล้าน 
x xxxx xxxxx xx x 

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิชาการ ปฏิบัติการ xxxx 10,900 4,100 15,000 1 ม.ค. 55 – 31 ม.ีค. 55   

5 นางสาวส้ม เสียงหวาน 
x xxxx xxxxx xx x 

นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ xxxx 12,200 2,800 15,000 1 ม.ค. 55 – 31 ม.ีค. 55   

                      

                      

                      

 
 



พชค. 
1,500

รวม
เงินเดือน
 + พชค.

ขั้นตํ่า - ขั้นสูง

พชค.เพ่ิมจาก
1,500 บาท
เนื่องจากไม่ถึง

ขั้นตํ่า 
8,200 บาท

รวมรับ
พชค. 
ทั้งส้ิน

พชค. 
1,500

ขั้นตํ่า - ขั้นสูง

พชค.เพ่ิมจาก
1,500 บาท 
เนื่องจากไม่ถึง

ขั้นตํ่า 
8,610 บาท

รวมรับ 
พชค. 
ทั้งส้ิน

ตกเบิก
ส่วนต่าง/
เดือน

1 ต.ค. 53 -
31 มี.ค. 54 
(6 เดือน)

6,000  1,500  7,500  8,200 - 11,700 700          2,200   -  -  -  -  -

1 เม.ย. 54 -
30 ก.ย. 54

  
(6 เดือน)

6,200  1,500  7,700  8,200 - 11,700 500          2,000  1,500  8,610 - 12,285 910 2,410 410

1 ต.ค. 54 -
31 ธ.ค. 54
(3 เดือน)

6,400  1,500  7,900  8,200 - 11,700 300          1,800  1,500  8,610 - 12,285 710 2,210 410

1 ม.ค. 55 6,400  1,500  9,000 - 12,285 1,100       2,600    

ตัวอย่างการคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

นายแดง ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 

การคํานวญเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแบบเก่า

เงินเดือน
ระยะเวลา
ที่ได้รับ พชค.

การคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวแบบใหม่



พชค. 
1,500

รวม
เงินเดือน +
 พชค.

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ
พชค. 
ท้ังสิ้น

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ 

พชค. ท้ังสิ้น

รวม
เงินเดือน
 + พชค.

ตกเบิก
ส่วนต่าง/
เดือน

1 ต.ค. 53 -
31 ม.ีค. 54 
(6 เดือน)

9,000     1,500    10,500  8,200 - 11,700 1,500    -  - -         -

1 เม.ย. 54 -
30 ก.ย. 54  
(6 เดือน)

9,200     1,500    10,700  8,200 - 11,700 1,500   8,610 - 12,285 1,500     10,700   -

1 ต.ค. 54 -
31 ธ.ค. 54
(3 เดือน)

9,400     1,500    10,900  8,200 - 11,700 1,500   8,610 - 12,285 1,500     10,900   -

1 ม.ค. 55 9,400     9,000 - 12,285 1,500     

พชค. 
1,500

รวม
เงินเดือน +
 พชค.

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ
พชค. 
ท้ังสิ้น

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ 

พชค. ท้ังสิ้น

รวม
เงินเดือน
 + พชค.

ตกเบิก
ส่วนต่าง/
เดือน

1 ต.ค. 53 -
31 ม.ีค. 54 
(6 เดือน)

11,500          200 11,700  8,200 - 11,700 200      -  - -         -

1 เม.ย. 54 -
30 ก.ย. 54  
(6 เดือน)

11,700    - 11,700  8,200 - 11,700  - 8,610 - 12,285 585        12,285  585      

1 ต.ค. 54 -
31 ธ.ค. 54
(3 เดือน)

11,900    - 11,900  8,200 - 11,700  - 8,610 - 12,285 385        12,285  385      

1 ม.ค. 55 11,900   9,000 - 12,285 385        

การคํานวญเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบเก่า การคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบใหม่

ตัวอย่างการคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

นายดํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 

ระยะเวลา
ท่ีได้รับ พชค.

เงินเดือน

นายเขียว ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 

ระยะเวลา
ท่ีได้รับ พชค.

เงินเดือน

การคํานวญเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบเก่า การคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบใหม่



ตัวอย่างการคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว

พชค. 
1,500

รวม
เงินเดือน +
 พชค.

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ
พชค. 
ท้ังสิ้น

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ 

พชค. ท้ังสิ้น

รวม
เงินเดือน
 + พชค.

ตกเบิก
ส่วนต่าง/
เดือน

1 ต.ค. 53 -
31 ม.ีค. 54 
(6 เดือน)

10,000   1,500    11,500  8,200 - 11,700 1,500    -  - -         -

1 เม.ย. 54 -
30 ก.ย. 54  
(6 เดือน)

10,200   1,500    11,700  8,200 - 11,700 1,500   8,610 - 12,285 1,500     11,700   -

1 ต.ค. 54 -
31 ธ.ค. 54
(3 เดือน)

10,400       1,300   11,700 8,200 - 11,700 1,300   8,610 - 12,285 1,500     11,900  200      

1 ม.ค. 55 10,400   0 - 15,000 4,600     

พชค. 
1,500

รวม
เงินเดือน +
 พชค.

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ
พชค. 
ท้ังสิ้น

ข้ันต่ํา - ข้ันสูง
รวมรับ 

พชค. ท้ังสิ้น

รวม
เงินเดือน
 + พชค.

ตกเบิก
ส่วนต่าง/
เดือน

1 ต.ค. 53 -
31 ม.ีค. 54 
(6 เดือน)

12,000    - 12,000  8,200 - 11,700  -  -  - -         -

1 เม.ย. 54 -
30 ก.ย. 54  
(6 เดือน)

12,200    - 12,200  8,200 - 11,700  - 8,610 - 12,285 85          12,285  85        

1 ต.ค. 54 -
31 ธ.ค. 54
(3 เดือน)

12,400    - 12,400  8,200 - 11,700  - 8,610 - 12,285  - 12,400   -

1 ม.ค. 55 12,400   0 - 15,000 2,600     

นายทอง ตําแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

ระยะเวลา
ท่ีได้รับ พชค.

เงินเดือน

การคํานวญเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบเก่า การคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบใหม่

นายเงิน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

ระยะเวลา
ท่ีได้รับ พชค.

เงินเดือน

การคํานวญเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบเก่า การคํานวณเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแบบใหม่




