
 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ 

ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 
--------------------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑3 (3) ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด  
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล ในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559  
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงาน  
ส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการก าหนด โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงาน  
ส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
 ข้อ 4 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ าว  
โดยอนุโลม   

 ข้อ 5 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงาน 
ส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลตามข้อ 4 หมายความ ดังนี้ 

 “โควตา” หมายความว่า ร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่ครอง
ต าแหน่งอยู่    ณ วันที่ 1 มีนาคม หากค านวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง 

 “วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน” หมายความว่า จ านวนเงินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน 
ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 

 ข้อ 6 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน  
โดยแบ่งกลุ่มพนักงานส่วนต าบล หรือลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
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         6.1 พนักงานส่วนต าบลสามัญ และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์  
แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
              (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส)   
กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ)  
กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ  
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
             (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มี
วิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
          6.2 พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
              (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
              (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4  
และ คศ.5 
         6.3 ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าแหน่งให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 ข้อ 7 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มิได้
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้น ากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ และหนังสือสั่งการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2544 เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 8 ให้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศนี้ตั้งแต่การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   11   มกราคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 
 


