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(ร่าง) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ………. 

------------------------- 
 

         โดยที่เป็นการสมควร ก าหนด ระเบียบว่าด้วย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิธีเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้อง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖ วรรคแรก และมาตรา  ๗๔ (๙)  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๖๗(๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ 
และมาตรา  ๗๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี ๔ 
พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๕ วรรคแรก และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

          ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ……….” 
 

          ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

          ข้อ ๓ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

         ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้
               “คณะกรรมการกลาง”หมายความว่า คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล (ก.อบต.)  
              “คณะกรรมการจังหวัด”หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.
อบต.จังหวัด)  
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              “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่
รวมถึงกรุงเทพ มหานคร 
               “คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน ”หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางก าหนด 
               “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความ พนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพ มหานคร 
               “ลูกจ้างประจ า ” หมายความว่า ลูกจ้างประจ าตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                “พนักงานจ้าง”หมายความว่า พนักงานจ้างตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

          ข้อ ๕ ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่ วนท้องถิ่น ลูกจ้างประ 
จ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายจ่ายอื่นใดตามมาตรา ๗๔(๙) แห่งพระ 
ราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๖๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๗๗ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๐๕ และมาตรา ๘๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ หรือตามท่ีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ ก าหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน  
             

 ข้อ ๖ การก าหนดวงเงินและอัตราเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการจังหวัดก าหนด โดยให้จ่าย
จากเงินรายได้ท่ีไม่รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด 
 

           ข้อ ๗ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
ประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
                ๗.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษด้วยความเป็น
ธรรมและโปร่งใส โดยจัดกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจ าปีทั้งปีดังนี้ 
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(๑) พนักงานส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ๒
ขั้น กลุ่มที่ได้เลื่อน ๑.๕ ขั้น และกลุ่มที่ได้เลื่อน ๑ ขั้น 
                  (๒) ลูกจ้างประจ า แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เช่นเดียวกับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  (๓) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ได้เลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี  ๑ ขั้น และได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๕ กลุ่มที่ได้เลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนประจ าปี  ๑ ขั้น และได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๔ กลุ่มที่ได้เลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ประจ าปี  ๑ ขั้น และได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ ๓ กลุ่มที่ได้เลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจ าปี ๑ ขั้น แต่
ไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  
  (๔) พนักงานจ้างทั่วไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการประเมินระดับดีเด่น และ
กลุ่มที่ได้รับการประเมินระดับดี  
 โดยให้คณะกรรมการจ่ายเงินตามข้อ ๗.๑ พิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษลดหลั่นกันกันตามผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือผลประเมินการ
ปฏิบัติงานประจ าปีแล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินวงเงินและอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ ๖ 

๗.๒. ผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ 
(๑) พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจ า ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างในปีที่ขอรับการประเมินทั้งปีรวม ๒ ครั้ง (๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม)ไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น ส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจ าผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่งให้น า
การได้รับเงินตอบแทนพิเศษครึ่งขั้น(ร้อยละ ๒) และ ๑ ขั้น(ร้อยละ ๔) ในปีงบประมาณนั้นมารวมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าปีด้วย 

กรณีความตามวรรคหนึ่งหากพนักงานครูผู้ใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นในครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) 
ด้วยเหตุเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ ๖ ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากการปรับอัตราเงินเดือน
ตามนัยพระราชบัญญัติเงินเดือน วิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ าสูงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และมีผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการใน
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ถึงขั้นที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ า
กว่า ๐.๕ ขั้น โดยรวมกับผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน) แล้วไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น 

(๒) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษต้องเป็นผู้ได้รับการ
เลื่อนขั้นค่าตอบแทนในปีงบประมาณนั้น (๑ ครั้ง) ไม่น้อยกว่า  ๑ ขั้น  

(๓) พนักงานจ้างท่ัวไป ต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณนั้น ท้ังปี (รวม ๒ ครั้ง) ในระดับดีขึ้นไป  

ผู้มีสิทธินอกเหนือท่ีก าหนดใน (๑)-(๓) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางก าหนด 
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๗.๓. การพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งโอนย้าย หรือผู้ท่ีออกจากราชการซึ่งมิใช่เพราะ
เหตุกระท าผิดวินัยหรือไม่ผ่านการทดรองปฏิบัติราชการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗.๒ และให้
พิจารณาจ่ายตามระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๗.๔. ให้นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นออกค าสั่งการให้ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ แล้วรายงานให้คณะกรรมการจังหวัดทราบ 

 

ข้อ ๘ การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ให้มีหลักฐานการ
จ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการไว้เพื่อการตรวจสอบ 

 

ข้อ ๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือส่ังการกระทรวง 
มหาดไทย 

  

          ข้อ ๑๐  ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษไปแล้ว ตามระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย  หรือคณะกรรม 
การกลาง หรือคณะกรรมการจังหวัด ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายได้ตาม
ระเบียบนี ้
 
           ประกาศ   ณ  วันท่ี ........................................ 
  
          (………………………….…………) 

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 


