
 
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง  

และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาล พ.ศ. 2558 
--------------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับ    
ระบบจ าแนกต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑3 (3) ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุม 
ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาลขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาล พ.ศ. 2558” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาล       
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 
 ข้อ 4 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 
และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยอนุโลม   

 ข้อ 5 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาลตามข้อ 4 หมายความ ดังนี้ 

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

 “วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน” หมายความว่า จ านวนเงินร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน          
ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 
 
 
              / ข้อ 6 ... 
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 ข้อ 6 ให้เทศบาลพิจารณาจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยแบ่งกลุ่มพนักงาน
เทศบาล หรือลูกจ้างประจ าของเทศบาล ดังนี้ 
         6.1 พนักงานเทศบาลสามัญ และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แยกออก       
เป็น 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 าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น (ระดับต้น และระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน
ในอันดับ 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 พนักงานครูเทศบาล แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
              (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ     
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
              (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 
และ คศ.5 
         6.3 ลูกจ้างประจ าของเทศบาลทุกต าแหน่งให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
 ข้อ 7 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาลที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้       
ให้น ากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กฎ และหนังสือสั่งการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 8 ให้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ าของเทศบาลตามประกาศนี้ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) เป็นต้นไป 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่   30   ธนัวาคม  พ.ศ. 2558                              

 

(นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประธาน ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนด
วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงาน      ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. พ.ศ.... 

 
  1. ต้นเรื่อง 
  อ.ก.ถ.ด้านการก าหนดมาตรฐานทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการแก้ไขประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. พ.ศ.... โดยก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. ถือปฏิบัติตามนัย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 โดยอนุโลม มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) ก าหนดโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรื อ
ลูกจ้างประจ า 

ที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม หากค านวณแล้วมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง 
 (2) วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจ าที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 

(3) แบ่งกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
          (3.1) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ และบุคลากร ทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
               (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และระดับ
อาวุโส)  กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  (ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญพิเศษ)     
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 าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น (ระดับสูง) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (ระดับสูง) และศึกษานิเทศก์
ที่ไม่มี    วิทยฐานะและมีวิทยฐานะรับเงินเดือน ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
  (3.2) ข้าราชการหรือพนักงานครู แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
              (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่ง ที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
               (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะรับเงินเดือนใน
อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
          (3.3) ลูกจ้างประจ าของ อปท. ทุกต าแหน่ง ให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

 2. ข้อเสนอ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ............................. 
 

 

 



 
 1. ต้นเรื่อง 
  ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบในหลักการ    
ให้ปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง 
(Broadband) ประกอบกับประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลง
วันที่ 25 มิถุนายน 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) ข้อ 4/1 ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 
ประเภท ได้แก่               (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น (3) 
ต าแหน่งวิชาการ และ (4) ต าแหน่งประเภททั่วไป โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ให้ ก.กลาง ด าเนินการจัดท ามาตรฐานทั่วไปให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี (1 มกราคม 2559) 

 2. ข้อเท็จจริง 
 ปัจจุบันการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ

ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่     3 เมษายน 2544 โดยอนุโลม ได้แก่  

 1) โควตาร้อยละ 15 (กรณีพิเศษ 2 ขั้น) 
 2) วงเงินร้อยละ 6 ของฐานอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 

  3) การแบ่งกลุ่มข้าราชการ กลุ่ม 1 - 8 และ กลุ่ม 9 ขึ้นไป   

  3. ข้อพิจารณา 
 คณะอนุกรรมการด้านการก าหนดมาตรฐานทั่วไป (อ.ก.ถ.ด้านการก าหนดมาตรฐานทั่วไป)    
ในการประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ได้มีมตเิห็นชอบในหลักการแก้ไขประกาศ ก.จ.
, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. พ.ศ.... เพ่ือให้สอดคล้องกับ     
การเข้าสู่ระบบแท่ง โดยค านึงถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ยกเลิกโควตาร้อยละ 15 (2 ขั้น) และยกเลิกการแบ่งกลุ่มแบบเดิม (กลุ่ม 1 - 8 และกลุ่ม 
9 ขึ้นไป) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 และก าหนดกลุ่มขึ้นใหม่ ดังนี้ 
     1.1) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

            (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
        (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่ง

ประเภทบริหารท้องถิ่น 
          1.2) ข้าราชการหรือพนักงานครู แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
                                 (1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย     
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
                                 (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4       
และ คศ.5  
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  3) ยกเลิกวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 (ทั้งปี) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2544 และก าหนดขึ้นใหม่เป็นวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 3 (แต่ละรอบการประเมิน) แยกออกจากกัน 
โดยให้เลื่อนขั้นเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่มก่อน หากวงเงินของกลุ่มใดมีเหลือ อาจเกลี่ยวงเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือน      ให้กลุ่มอื่นได้ 

  4) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 
ภายในวงเงินร้อยละ 3 ของฐานอัตราเงินเดือนท่ี ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ตามล าดับ  

  5) ข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ และได้รับค่าตอบแทน
พิเศษ ต้องอยู่ในวงเงินร้อยละ 3 
 6) ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้กับ
ลูกจ้างประจ าของ อปท. โดยอนุโลม 
 7) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2559) 

 รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 4. ข้อเสนอ 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 

   ข้อกฎหมาย 
 1. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2544 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
  ข้อ 18 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา         
โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ    
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลาง ก าหนด 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ให้มีคณะกรรมการขึ้น
พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลาง ก าหนด 
  ส าหรับโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้เป็นตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.กลาง 
ก าหนด โดยค านึงถึงมติ ครม.ในเรื่องดังกล่าว 
 2. ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การก าหนดโควตาและวงเงินเลือนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท.         
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

 ข้อ 1 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. ให้ถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี         
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2554 และระเบียบของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว          
โดยอนุโลม       

 3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
เลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ....  ตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้ 

             1. เห็นชอบระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และอนุมัติร่างกฎ ก.พ.   
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ....  มีสาระส าคัญคือ ก าหนดให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
สามัญเป็นไปตามหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการและการประพฤติตน และให้ด าเนินการ
ต่อไปได ้

               2. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544  และวันที่ 17 มิถุนายน 
2540  ในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเลื่อนเงินเดือน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป 
   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ อปท. 

ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

1 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การ
ก าหนดโควตาและวงเงินเลือนขั้นเงินเดือน 
ค่ า จ้ า ง  และค่ า ตอบแทนพิ เ ศษส า หรั บ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลู กจ้ า งประจ า ของ  อปท .  ฉบั บล งวั นที่          
1 กรกฎาคม 2553 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ 
อปท. พ.ศ....” 
 

แก้ไข 
ตัดค าว่า “โควตา” ออก เนื่องจากก าหนดให้
ใช้วงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพียงอย่าง
เดียว 

2 ใช้บังคับตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2553) 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป แก้ไข 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเข้าสู่ระบบแท่ง 
(1 ม.ค. 59) ทั้งนี้ ก าหนดบทเฉพาะกาล    
ให้ใช้ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้ งที่  2       
(1 ต.ค. 59)  เป็นต้นไป 

3 -ไม่มี- ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การก าหนด โควตาและ
วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2553 
 

- 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

4 ข้อ 1 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้างประจ าของ อปท. ให้ถือปฏิบัติ   ตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 เมษายน 
2554 และระเบียบของกระทรวงการคลัง     
ที่ เกี่ ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดั งกล่ าว      
โดยอนุโลม   

ข้อ 4 ให้ อปท. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ภายในวงเงิน      
ร้อยละ 3 ของฐานอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ตามล าดับ 
 
 
 

แก้ไข 
เนื่องจากพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง 
และไม่มีระดับ (ซี) จึงจ าเป็นต้องยกเลิกการ
ค านวณโควตา วงเงินการเลื่อนขั้น และการ
แบ่งกลุ่มแบบเดิม ตามนัยมติ ครม.  เมื่อวันที่   
3 เมษายน 2544 
   ทั้งนี้ การก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การแบ่งกลุ่มแบบใหม่ ได้น าแนวทางการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนที่เห็นชอบ
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 52 มาปรับใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ อปท. ในปัจจุบัน 

5 -ไม่มี- ข้อ 5 ให ้อปท. แบ่งกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และวงเงินการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตามข้อ 4 ดังนี้ 
        (1) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
             (1.1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทั่วไป และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ   
             (1.2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารท้องถิ่น  
        (2) ข้าราชการหรือพนักงานครู แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
             (2.1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ รับเงินเดือนใน
อันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
             (2.2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ รับเงินเดือนใน
อันดับ คศ.4 และ คศ.5 
โดยให้ อปท. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายในวงเงิน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละกลุ่มก่อน ทั้งนี้ หากวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของกลุ่มใดมีเหลือ อาจเกลี่ยวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กลุ่มอื่นได้ 

เพิ่มเติม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งท่ัวไป (ระดับ 1-7 เดิม) 
และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ (ระดับ 3 -9 
เดิม)   
 (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น 
(ระดับ 6-9 เดิม) และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร (ระดับ 6-10 เดิม)  
   ทั้ ง นี้  เ พื่ อ ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ บบ แ ท่ ง          
และแกไ้ขปัญหาระดับ 9 เดิม (ไม่ถึง 4 คน)ที่ไม่
มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ข้ัน 
(2) ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูเป็นไป
ตามแนวทางเดิม ตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.บต. ที่ 0809.4/ว 120 ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2548 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

 -ไม่มี-       ส าหรับการค านวณวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู 
และลูกจ้างประจ าต าแหน่งภารโรง ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ หรือเงินอุดหนุนเฉพะกิจที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แยกออกจากวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ 
 

เพิ่มเติม 
การค านวณวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและ
ภารโรง ได้แบ่งกลุ่มแยกออกจากกลุ่มของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ เพื่อประโยชน์ใน
การจัดสรรเงินอุดหนุน (จ.18) และเป็นไป    
ตามแนวทางจัดกลุ่ ม เดิม  ตามหนั งสื อ
ส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.1/ว 346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 
 

6 -ไม่มี- ข้อ 6 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับ และได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องอยู่ในวงเงินการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามข้อ 5 
        ส าหรับการเบิกจ่ ายค่าตอบแทนพิ เศษให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ   
หรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
โดยอนุโลม 
 

เพิ่มเติม 
เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 

7 -ไม่มี- ข้อ 7 การก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า
ของ อปท. ให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่น มาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้น ข้อ 5 วรรคหนึ่ง 
 

เพิ่มเติม 
เพื่ ออนุ โลมการค านวณวงเงิน เลื่ อนขั้ น
เ งิ น เดื อน  และค่ าตอบแทนพิ เศษของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้กับลูกจ้าง
จ้างประจ าของ อปท. ยกเว้น ให้จัดกลุ่ม
ลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่งเพียงกลุ่มเดียว 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

8 -ไม่มี- ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
และค่าตอบแทนพิ เศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และ
ลูกจ้างประจ าของ อปท. ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้น ากฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ กฎ และหนังสือสั่งการที่ใช้ส าหรับข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างของ
ส่วนราชการเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้มาบังคับใช้กับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. โดยอนุโลม 
 

เพิ่มเติม 
เพื่อน าหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการ
ก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการพลเรือน เท่าที่
ไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้มาบังคับใช้กับการ
ค านวณวงเงิน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า
ของ อปท. โดยอนุโลม 
 

9 -ไม่มี- ข้อ 9 ให้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า
ของ อปท. ตามประกาศนี้ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) เป็นต้นไป 
     ส าหรับการก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. ที่ได้
ด าเนินการอยู่ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 

แก้ไข 
ก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อใช้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
1) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีผลใช้บังคับในรอบการประเมินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 คร้ังที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 59) เพื่อใช้เลื่อนขั้น
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
2) หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีผลใช้
บังคับในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ งที่  2      
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 



ร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                         
(ตามมติ อ.ก.ถ.ด้านการก าหนดมาตรฐานทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558) 

ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

1 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การ
ก าหนดโควตาและวงเงินเลือนขั้นเงินเดือน 
ค่ า จ้ า ง  และค่ า ตอบแทนพิ เ ศษส า หรั บ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลู กจ้ า งประจ า ของ  อปท .  ฉบั บล งวั นที่          
1 กรกฎาคม 2553 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ 
อปท. พ.ศ....” 
 

แก้ไข 
ตัดค าว่า “โควตา” ออก เนื่องจากก าหนด   
ให้ ใช้วง เงินการเลื่ อนขั้นเงินเดือนเพียง    
อย่างเดียว 

2 ใช้บังคับตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2553) 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป แก้ไข 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเข้าสู่ระบบแท่ง 
(1 ม.ค. 59) ทั้งนี้ ก าหนดบทเฉพาะกาล    
ให้ใช้ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้ งที่  1       
(1 เม.ย. 59)  เป็นต้นไป 

3 -ไม่มี- ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การก าหนด โควตาและวงเงิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจ าของ อปท.  ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

- 

4 ข้อ 1 การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิ เศษ
ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างประจ าของ อปท. ให้ถือปฏิบัติตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 เมษายน 
2544 และระเบียบของกระทรวงการคลัง     
ที่ เกี่ ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีดั งกล่ าว      
โดยอนุโลม   

ข้อ 4 ให้ อปท. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม ภายในวงเงิน      
ร้อยละ 3 ของฐานอัตราเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
แต่ละกลุ่ม ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ตามล าดับ 
 
 
 

แก้ไข 
เนื่องจากพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ระบบแท่ง 
และไม่มีระดับ (ซี) จึงจ าเป็นต้องยกเลิกการ
ค านวณโควตา วงเงินการเลื่อนขั้น และการ
แบ่งกลุ่มแบบเดิม ตามนัยมติ ครม.  เมื่อวันที่   
3 เมษายน 2544 
   ทั้งนี้ การก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
การแบ่งกลุ่มแบบใหม่ ได้น าแนวทางการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนที่เห็นชอบ
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 29 ก.ย. 52 มาปรับใช้
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ อปท. ในปัจจุบัน 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

5 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 5 ให ้อปท. แบ่งกลุ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และวงเงินการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตามข้อ 4 ดังนี้ 
        (1) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
             (1.1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ   
             (1.2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น และกลุ่มผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น  
        (2) ข้าราชการหรือพนักงานครู แยกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
             (2.1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ รับเงินเดือน      
ในอันดับครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 
             (2.2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งหรือต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ รับเงินเดือน    
ในอันดับ คศ.4 และ คศ.5 
        โดยให้ อปท. เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายใน
วงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของแต่ละกลุ่มก่อน ทั้งนี้ หากวงเงินการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของกลุ่มใดมีเหลือ อาจเกลี่ยวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กลุ่มอื่นได้ 
 
 
 
 

เพิ่มเติม 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
(1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งท่ัวไป (ระดับ 1-7 เดิม) 
และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ (ระดับ 3 -9 
เดิม)   
 (2) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการท้องถิ่น 
(ระดับ 6-9 เดิม) และกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร (ระดับ 6-10 เดิม)  
   ทั้ ง นี้  เ พื่ อ ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ ร ะ บบ แ ท่ ง          
และแก้ไขปัญหาระดับ 9 เดิม (ไม่ถึง 4 คน)     
ที่ไม่มีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ข้ัน 
(2) ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานครูเป็นไป
ตามแนวทางเดิม ตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.บต. ที่ 0809.4/ว 120 ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2548 และตามหนังสือส านักงาน 
ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/      
ว 346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

6 -ไม่มี- ข้อ 6 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง
ขั้นสูงของอันดับ และได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องอยู่ภายในวงเงินการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามข้อ 5 
        ส าหรับการเบิกจ่ ายค่าตอบแทนพิ เศษให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ   
หรือต าแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
โดยอนุโลม 
 

เพิ่มเติม 
เพื่อให้มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 

7 -ไม่มี- ข้อ 7 การก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า
ของ อปท. ให้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่น มาใช้บังคับโดยอนุโลม ยกเว้น ข้อ 5 วรรคหนึ่ง 
 

เพิ่มเติม 
เพื่ ออนุ โลมการค านวณวงเงิน เลื่ อนขั้ น
เ งิ น เดื อน  และค่ าตอบแทนพิ เศษของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้กับลูกจ้าง
จ้างประจ าของ อปท. ยกเว้น ให้จัดกลุ่ม
ลูกจ้างประจ าทุกต าแหน่งเพียงกลุ่มเดียว 
 

8 -ไม่มี- ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้างประจ าของ อปท. ที่มิได้ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้น ากฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ กฎ และหนังสือสั่งการที่ใช้ส าหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครู 
แล้วแต่กรณี และลูกจ้างของส่วนราชการเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้         
มาบังคับใช้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท.         
โดยอนุโลม 
 

เพิ่มเติม 
เพื่อน าหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการ
ก าหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการพลเรือน เท่าที่
ไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้มาบังคับใช้กับการ
ค านวณวงเงิน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า
ของ อปท. โดยอนุโลม 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง การก าหนดโควตาและวงเงิน
เล่ือนขั้นเงินเดือนฯ  ฉบับวันที ่1 กรกฎาคม 2553)  

หลักเกณฑ์ใหม ่ เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/เพิ่มเติม 

9 -ไม่มี- ข้อ 9 ให้ใช้หลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ า
ของ อปท. ตามประกาศนี้ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2559) เป็นต้นไป 
 

แก้ไข 
ก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อใช้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นที่ผลใช้บังคับในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ. 2559 ครั้งที่  1 (  1 เม.ย. 2559)    
และเป็นไปตามมติ อ.ก.ถ. ด้านการก าหนด
มาตรฐานทั่ ว ไ ป  ในการประชุมครั้ ง ที่ 
19/2558 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 
 



 


