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            ส ำนกังำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
            ถนนนครรำชสมีำ กทม. 10300                   

                                     3  กรกฎำคม  2561 

เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเลื่อน
ขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 

เรยีน    ประธำน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั ทุกจงัหวดั และ ก.เมอืงพทัยำ 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1. ส ำเนำประกำศ ก.จ. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเลื่อน
ขัน้เงนิเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่         
22 มถิุนำยน 2561 

 2. ส ำเนำประกำศ ก.ท. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเลื่อน
ขัน้เงนิเดอืนพนกังำนเทศบำล (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที ่22 มถิุนำยน 2561 

 3. ส ำเนำประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบักำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำร
เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนักงำนส่วนต ำบล (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 22 มถิุนำยน 
2561 

ด้วยคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั (ก.จ.) คณะกรรมกำร
กลำงพนักงำนเทศบำล (ก.ท.) และคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล (ก.อบต.) ในกำรประชุมครัง้
ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2561 ได้มีมติให้ออกประกำศ เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑ์   กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
รำยละเอยีดตำมทีส่ง่มำพรอ้มนี้ 

  ส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พจิำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้กำรปฏิบตัเิป็นไปตำม
กฎหมำยทีก่ ำหนด จงึขอให ้ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั และ ก.เมอืงพทัยำ ด ำเนินกำร ดงันี้ 
  1. จดัท ำประกำศหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคลส ำหรบัขำ้รำชกำร
และพนักงำนส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกบั         กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรและพนกังำนส่วนทอ้งถิน่ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2561    ตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ย 

2. กรณี ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั และ ก.เมืองพัทยำ ประกำศหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดงักล่ำวมเีนื้อหำเช่นเดยีวกบัที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก ำหนด ถอืว่ำ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว มผีลให้ประกำศใช้บงัคบัได้ แต่หำกประกำศหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขแตกต่ำง
จำกที ่ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบต. ก ำหนด ใหเ้สนอ ก.จ. ก.ท. หรอื ก.อบต. แลว้แต่กรณี พจิำรณำใหค้วำม
เหน็ชอบก่อน           จงึประกำศใชบ้งัคบัได ้



3. เพื่อให้กำรบรหิำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบงัเกิดผลดี จึงขอให ้         
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จงัหวดั และ ก.เมอืงพทัยำ ด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน 45 วนั       
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนี้ 
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4. ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำรให้ขำ้รำชกำรและพนกังำนส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิเดอืน 

ดงันี้ 
          (1) ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับแต่งตัง้ให้ด ำ รงต ำแหน่งต่ำง
ประเภท ต่ำงสำยงำน หรอืต่ำงระดบั และเงนิเดือนที่ได้รบัสูงกว่ำเงนิเดือนอตัรำเงนิเดอืนขัน้สูงของ
อนัดบัหรอืระดบัเงนิเดอืนตำมบญัชเีงนิเดอืนทำ้ยประกำศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไป
เกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่6) และทำ้ย
ประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่5) ส ำหรบัต ำแหน่ง       ที่ได้รบัแต่งตัง้ ให้ได้รบัเงนิเดือนตำมประกำศฉบบันี้ 
ตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำงประเภท       ต่ำงสำยงำน หรอืต่ำงระดบั 
       (2) ขำ้รำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิน่ที่ได้รบัเงนิเดอืนตำมประกำศฉบบันี้ ให้มี
สทิธิได้รบักำรเลื่อนขัน้เงนิเดือนในวนัที่ 1 เมษำยน หรอืวนัที่ 1 ตุลำคม ตำมรอบกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรโดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบักำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนกังำนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
       (3) ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรและพนกังำนสว่นทอ้งถิน่ผูใ้ดตอ้งพน้จำกรำชกำรเพรำะเหตุ
เกษยีณอำยุ ใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนดงักล่ำวในวนัที่ 30 กนัยำยน ของปีสุดทำ้ยก่อนทีจ่ะพน้จำกรำชกำร    
เพรำะเหตุเกษยีณ 
       (4) ขำ้รำชกำรและพนักงำนสว่นทอ้งถิน่ผูใ้ดไดร้บัเงนิเดอืนตำมประกำศฉบบันี้ เมื่อ
ไดร้บัเงนิเดอืนจนถงึอตัรำเงนิเดอืนขัน้สูงของอนัดบัหรอืระดบัเงนิเดอืนตำมบญัชเีงนิเดอืนทำ้ยประกำศ 
ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดือนและวธิกีำรจ่ำยเงนิเดอืน และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบบัที ่6) และทำ้ยประกำศ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัอตัรำเงนิเดอืนและวธิกีำร
จ่ำยเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบบัที ่5) แลว้ ใหไ้ดร้บัค่ำตอบแทนพเิศษตำมระเบยีบ
กระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ย   กำรเบกิจ่ำยค่ำตอบแทนพเิศษของขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำผูไ้ดร้บั
เงนิเดอืน หรอืค่ำจำ้งถงึขัน้สูง       ของอนัดบัหรอืต ำแหน่ง พ.ศ. 2550  
       (5) ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ดไดร้บัค่ำตอบแทนพเิศษตำมระเบยีบ
กระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยค่ำตอบแทนพเิศษของขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำผูไ้ดร้บั
เงนิเดอืน หรอืค่ำจำ้งถงึขัน้สูงของอนัดบัหรอืต ำแหน่ง พ.ศ. 2550 อยู่ในวนัที่ประกำศนี้มผีลใชบ้งัคบั 
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในระดบัถดัไปของแต่ละประเภทต ำแหน่ง โดยใหน้ ำรอ้ยละค่ำตอบแทนพเิศษทีไ่ด้
รบัมำปรบัเป็นขัน้และอตัรำเงนิเดอืนตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัค่ำตอบแทนพเิศษดงักล่ำว 

     (6) กรณีมปีัญหำเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรนี้ ใหน้ ำเสนอ
ส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อวนิิจฉัยและพจิำรณำ 



จงึเรยีนมำเพือ่โปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป   

                    ขอแสดงควำมนบัถอื 
 
 
 
                            (นำยขจร  ศรชีวโนทยั) 
                                   รองอธบิดกีรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ 
                     เลขำนุกำร ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ส ำนกัพฒันำระบบบรหิำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
สว่นสง่เสรมิกำรบรหิำรงำนบุคคลสว่นทอ้งถิน่ 
โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3331 
ผูป้ระสำนงำน (นำยปิยะ คงักนั) 08 1174 3688 
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