
ประกาศก ําหนดหลักเกณฑการจัดประโยชนตอบแทนอ่ืน
สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล

********************

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (4)  และมาตรา 26   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2542   ประกอบกับขอ  3   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล   
เร่ือง   มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงาน
สวนตํ าบล   คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต. )  ในการประชุมคร้ังท่ี  1 / 2545   เมือ่วันท่ี  28
มกราคม  2545  ไดมีมติใหกํ าหนดหลกัเกณฑการจัดประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล  ดังตอไปน้ี

1.  ประโยชนตอบแทนอ่ืน  หมายถึง  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินท่ีกํ าหนดใหพนักงานสวนตํ าบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบลไดรับในลักษณะของสวัสดิการ

2.  การกํ าหนดประเภทประโยชนตอบแทนอ่ืน สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลและลูกจางของ
องคการบริหารสวนตํ าบล ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ( ก.ถ. )
ประกาศกํ าหนด

3.  องคการบริหารสวนตํ าบล ตองกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามท่ีกํ าหนดตามขอ  2 สํ าหรับ
พนักงานสวนตํ าบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบล   โดยใหนํ ากฎหมายหรือระเบียบท่ีกํ าหนดไวสํ าหรับ
ขาราชการพลเรือน หรือพนักงานสวนทองถ่ินมาใชบังคับโดยอนุโลม

4.   องคการบริหารสวนตํ าบลท่ีบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจางและประโยชน
ตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบล ไดต่ํ ากวาท่ีกํ าหนดในมาตรา 35
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และไดบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล(ก.อบต.)กํ าหนด   อาจกํ าหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนแกพนักงานสวนตํ าบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบลเพ่ิมอีกได

การกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตํ าบลตามท่ีกํ าหนดในวรรคหน่ึง ตองมีลักษณะเปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และเปนการจายใหในลักษณะของ
สวัสดิการสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบล  โดยใหนํ าเงินในสวนที่เหลือจาก
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กรณีท่ีคาใชจาย เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืนไมสูงกวารอยละส่ีสิบ ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาใช  แตท้ังน้ีวงเงินคาประโยชนตอบแทนอ่ืนของพนักงานสวน
ตํ าบลหรือลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบล ท่ีไดรับแตละคนตองไมเกิน 5 เทาของอัตราเงินเดือน  หรือคาจาง

5.  องคการบริหารสวนตํ าบลอาจกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลและ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบลตามขอ 4   ไดดังตอไปน้ี

    (1)  กํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนรายการเพ่ิมข้ึนใหมนอกเหนือจากรายการตาม
ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ( ก.ถ.) ประกาศกํ าหนด  และก ําหนดอัตราคาตอบ
แทน  ตลอดทั้งหลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนส ําหรับประโยชนตอบแทนอ่ืนรายการใหมน้ัน

    (2)  กํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนในลักษณะเปนเงินเพ่ิมพิเศษจากรายการประโยชนตอบ
แทนอ่ืนท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ( ก.ถ.) ประกาศกํ าหนด

6. เมื่อองคการบริหารสวนต ําบลกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามขอ  5  แลว ใหเสนอเร่ือง
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด ) พิจารณาใหความเห็นชอบ    ในการพิจารณาของคณะ
กรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด  ) ใหคํ านึงถึงสิทธ ิสวัสดิการของพนักงานสวนตํ าบลและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตํ าบลท่ีไดรับ  ความจํ าเปน  ความเหมาะสม งบประมาณรายไดขององคการบริหารสวน
ตํ าบล

เมื่อคณะกรรมการพนักงานสวนต ําบล  ( ก.อบต.จังหวัด )  พิจารณาและมีมติใหความเห็นชอบ
แลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลประกาศใชบังคับตอไป  ท้ังน้ี ใหมีผลใชบังคับไมกอนวัน
ท่ีคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล ( ก.อบต.จังหวัด )มีมติใหความเห็นชอบการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนน้ัน

7.  การปรับปรุงการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลหรือลูกจางของ
องคการบริหารสวนต ําบลตามขอ 5 (1)  ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกํ าหนดไวเดิม หรือ
การยกเลิกการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนน้ัน ใหองคการบริหารสวนตํ าบลดํ าเนินการตามท่ีกํ าหนดไว
ในขอ 6   โดยอนุโลม

8.การปรับปรุงการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนในลกัษณะเปนเงนิเพิม่พเิศษจากรายการประโยชน
ตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบลหรือลกูจางองคการบริหารสวนตํ าบล ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลสวนทองถ่ิน(ก.ถ.) ประกาศกํ าหนดตามขอ 5 (2)   ใหมีอัตราคาตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากท่ีกํ าหนด
ไวเดิม ใหองคการบริหารสวนตํ าบลดํ าเนินการตามท่ีกํ าหนดไวในขอ 6  โดยอนุโลม   เวนแต การกํ าหนดใหมีอัตรา
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คาตอบแทนลดลงตํ่ ากวาอัตราท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ีกํ าหนดไวสํ าหรับขาราชการพลเรือนจะไดรับ หรือ  การ
ยกเลิกการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนน้ัน จะกระท ํามิได

9.  ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตํ าบลกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนสํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล
และลูกจางขององคการบริหารสวนตํ าบลตามขอ 5  แลว  หากปรากฏวาองคการบริหารสวนตํ าบลนั้นไม
สามารถบริหารจัดการการจายเงินเดือน คาจางและประโยชนตอบแทนอ่ืนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกํ าหนด
ใหองคการบริหารสวนตํ าบลพิจารณาดํ าเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน
ท่ีกํ าหนดตามขอ 5 (1) และ (2)  เปนลํ าดับแรก เพ่ือมิใหขัดหรือแยง และไมเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนด

การปรับปรุงหรือยกเลิกการกํ าหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนตามวรรคหน่ึง ใหองคการบริหารสวน
ตํ าบลดํ าเนินการตามท่ีกํ าหนดไวในขอ 7  หรือขอ 8   โดยอนุโลม

         ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  สิงหาคม    พ.ศ. 2545

                               (ลงชื่อ)  รอยตํ ารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ
 (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
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