
ประกาศก ําหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตํ าบลไดรับเงินเดือน

***********************
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 17 (4)  และมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542   ประกอบกับขอ  2   แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตํ าบล เร่ือง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอ่ืน
สํ าหรับพนักงานสวนตํ าบล   คณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล  ( ก.อบต. )  ในการประชุมคร้ังท่ี
9 / 2544   เมือ่วันท่ี  31  ตุลาคม  2544   ไดมีมติใหกํ าหนดหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตํ าบลไดรับ
เงินเดือน    ดังตอไปน้ี

1. พนักงานสวนตํ าบลผูไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใด  ระดับใด  ใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับตามบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํ าตํ าแหนง
พ.ศ. 2538  ดังน้ี

(1)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 1 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 1
(2)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 2 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 2
(3)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 3 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 3
(4)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 4 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 4
(5)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 5 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 5
(6)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 6 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 6
(7)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 7 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 7
(8)  ผูไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงใดในระดับ 8 ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ ท 8

                         2. พนักงานสวนตํ าบลผูไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงใด  ระดับใด  โดยไดรับเงินเดือน
ในอันดับใดตามขอ 1  ใหไดรับเงินเดือนในขั้นตํ ่าของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงนั้น  เวนแต

(1)  ผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นตํ ่าของอันดับน้ันอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือน
เทาเดิม
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(2)  ผูน้ันไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ  และ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล(ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การศึกษาหรือวิชาชีพน้ัน  เปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง  และก ําหนดเงินเดือนท่ีควร
ไดรับในอันดับและข้ันใด  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและขั้นตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล
( ก.อบต. ) กํ าหนดทายประกาศน้ี

(3)  ผูน้ันไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล(ก.อบต.) หรือ ก.พ.รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การศึกษาหรือวิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ังและ
กํ าหนดเงินเดือนท่ีควรไดรับในอันดับและข้ันใด ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลอาจปรับ ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ
และขั้นตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล(ก.อบต.) กํ าหนด

(4)  ผูน้ันไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในสายงานใดท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตํ าบล(ก.อบต.) กํ าหนดในมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง ใหตํ าแหนงในสายงานนั้นไดรับเงิน
เดือนสูงกวาขั้นต่ํ าของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงระดับน้ัน ใหไดรับเงินเดือนในอันดับและข้ันท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนต ําบล(ก.อบต.) กํ าหนด

(5)  ผูไดรับแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงใดในระดับท่ีต่ํ ากวาตํ าแหนงเดิม  ใหไดรับ
เงินเดือนในแตละกรณีดังน้ี

(ก)  ในกรณีท่ีเปนการแตงต้ังเพ่ือประโยชนของทางราชการ  ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับและข้ันท่ีไดรับอยูเดิม

(ข)  ในกรณีท่ีเปนการแตงต้ังโดยเปนความประสงคของตัวพนักงานสวน
ตํ าบล  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงินเดือนส ําหรับตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ังในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงิน
เดือนของอันดับเดิม  ตามตารางเทียบข้ันเงินเดือนแตละอันดับท่ีพนักงานสวนตํ าบลจะไดรับเม่ือไดรับ
แตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงทายประกาศน้ี  แตถาผูน้ันไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสํ าหรับ
ตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ังอยูแลวใหไดรับเงินเดือนในข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง

(6)  ผูไดรับแตงตั้งใหด ํารงตํ าแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนตํ าแหนงใด  ถาไดรับเงินเดือน
สูงกวาขั้นต่ํ าของอันดับเงินเดือนสํ าหรับตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ังน้ันอยูแลว  ใหไดรับเงินเดือนในอันดับเงิน
เดือนสํ าหรับตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ังในข้ันท่ีเทียบไดตรงกันกับข้ันเงินเดือนของอันดับเดิม  ตามตาราง
เทียบข้ันเงินเดือนและอันดับท่ีขาราชการจะไดรับเม่ือแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงทายประกาศน้ี
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3. การกํ าหนดใหผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึน
หรือสูงขึ้นตามขอ  2  (3)  ไดรับเงินเดือนในอันดับใด และขั้นใด ใหพิจารณาดํ าเนินการดังน้ี

  (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีไดรับเพ่ิมข้ึน หรือสูงขึ้น
ตองเปนปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตํ าบล  ( ก.อบต. )  รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนงท่ีไดรับแตงต้ัง   โดยใหพิจารณาปรับอัตรา
เงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิได ไมวาพนักงานสวนต ําบลผูน้ันจะไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การศึกษาหรือวิชาชีพดังกลาวอยูกอน หรือระหวางเขารับราชการ หรืออยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ

(2) การปรับอัตราเงนิเดือน ใหไดรับตามคุณวุฒิไมมีผลเปนการปรับปรุงตํ าแหนง
หรือเปล่ียนระดับ

(3) การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ตองไมมีผลกอนวันที่พนักงาน
สวนตํ าบลผูน้ันส ําเร็จการศึกษา  และไมกอนวันที ่ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
( ก.อบต. )ไดกํ าหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพท่ีไดรับมาเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง

ในกรณีพนักงานสวนตํ าบล ผูใดไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพิม่เติม การปรับ
อัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันท่ีผูน้ันรายงานตัวตอองคการบริหารสวนตํ าบล
หลังสํ าเร็จการศึกษา

ในกรณีท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูง
ขึ้นกอนวันท่ีเขารับราชการ หรืออยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตาม
คุณวุฒิตองมีผลไมกอนวันพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีในตํ าแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง

ในกรณีท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึน หรือสูง
ข้ึนหลังวันเขารับราชการและพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลวโดยมิไดรับอนุญาตใหลาศึกษาเพ่ิมเติม
ตามวรรคสอง  การปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ใหมีผลไมกอนวันท่ีไดรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน

(4) การสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนต ําบล   เปนผูส่ังโดยมิใหยอนหลังขามปงบประมาณ

ในกรณีท่ีไดเสนอขอปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิไวกอนวันเร่ิมตนปงบ
ประมาณและไมสามารถส่ังปรับใหในวันเร่ิมตนปงบประมาณก็ใหส่ังปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตาม
คุณวุฒิไดต้ังแตวันเร่ิมตนปงบประมาณ  ท้ังน้ีใหปรับอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิกอนการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนประจํ าป
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 4  พนักงานสวนตํ าบลผูใดไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนส ําหรับพนักงานสวนตํ าบล และก ําหนดใหไดรับเงินเดือนเปนอยางอ่ืน
ใหพนักงานสวนตํ าบลผูน้ันไดรับเงินเดือนตามท่ีกํ าหนดในมาตรฐานท่ัวไป น้ัน

 5  กรณีอ่ืนนอกจากท่ีไดกํ าหนดในประกาศน้ีใหเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตํ าบล
(ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป

                                        ประกาศ   ณ   วันท่ี   21  สิงหาคม    พ.ศ. 2545

                         (ลงชื่อ)  รอยตํ ารวจเอก  ปุระชัย  เปยมสมบูรณ
 (ปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานสวนตํ าบล
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ตารางการกํ าหนดอัตราเงินเดือนใหไดรับตามคุณวุฒิ

คุณวุฒิ บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานพลเรือน
        พ.ศ.2538 (1 ตุลาคม 2537)

1. มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ป
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง/อนุปริญญา 3 ป
5. ปริญญาตรีท่ัวไป (หลักสูตร 4 ป)
6. ปริญญาโทท่ัวไป (ปริญญาตรี 4 ป+2ป)

              อันดับ 1 ข้ัน 4,100 บาท
              อันดับ 1 ข้ัน 4,700 บาท
              อันดับ 2 ข้ัน 5,180 บาท
              อันดับ 2 ข้ัน 5,740 บาท
              อันดับ 3 ข้ัน 6,360 บาท
              อันดับ 4 ข้ัน 7,780 บาท
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