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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข รองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเ ศษนอกเหนือโควตาปกติ และกำหนด
ให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไปใช้บังคับโดยอนุโลมกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เหมือนกับข้าราชการประเภทอืน่
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และครั้ งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2564 คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ 8/2563
เมื่อวัน ที่ 29 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาแล้ว เห็น ว่า
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่กำหนดให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษเหมือนกับข้าราชการประเภทอื่น โดยกำหนดให้นำหลักเกณฑ์การเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นไปตามข้อ 8 และข้อ 9 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ประกาศ ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ พนัก งานจ้า ง พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
กรณีผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563
และวันที่ 1 ตุลาคม 2563) ดังนี้
1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
(1) เป็ น ข้าราชการหรือพนัก งานส่ ว นท้ องถิ่น ลู กจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิ จ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และให้หมายรวมถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
(2) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 โดยต้องมีคำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ดังกล่าวจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย
/ “ผู้ปฏิบัติ...
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“ผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ า นสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรค
การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
“คำสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า คำสั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือคำสั่งจังหวัด หรือคำสั่งอำเภอ หรือคำสั่ง ประกาศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ (เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ)
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และให้หมายความรวมถึง หนังสือบันทึกข้อความ และคำสั่งด้วยวาจาที่หน่วยงาน
หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และ
(3) เป็นผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ ย วกั บ การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อ นข้ าราชการหรื อพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2558
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หรือเป็นผู้ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และประกาศ
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 หรือเป็นผู้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 หรือเป็นผู้
ได้รั บการเลื่ อนเงินเดือน ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่ อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แล้วแต่กรณี และ
(4) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรเป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
2.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น)
ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้น สังกัด ของผู้มีสิท ธิได้รับ การเลื่อน ขั้น เงิน เดือ น
กรณีพิเศษ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ดำเนินการพิจารณาและออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ตามโควตาร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้แล้วเสร็จก่อน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ
ออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องดำเนินการอีก
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีผู้มีสิทธิที่สมควรจะได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 ให้พิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ได้อีกไม่เกิน
ครึ่งขั้น (0.5 ขั้น) โดยเมื่อรวมการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ครั้งที่ 1 กับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแล้ว
ต้องไม่เกิน หนึ่ งขั้น (1.0 ขั้น ) ทั้งนี้ ไม่ต้องนับรวมอยู่ในโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 15 ของจำนวน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 หากไม่มีผู้มีสิทธิได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษก็ไม่ต้องดำเนินการออกคำสั่งใด ๆ
/(3) ดำเนินการ...
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(3) ดำเนินการพิจารณาและออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ ไม่ต้องนำ
วงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 (ถ้ามี) มาคำนวณเป็นฐานวงเงินร้อยละ 6
(4) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีผู้มีสิทธิที่สมควรจะได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ รอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้พิจารณาออกคำสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
ครั้งที่ 2 ได้อีกไม่เกินครึ่งขั้น (0.5 ขั้น) โดยไม่ต้องนับรวมอยู่ในวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
ทั้งนี้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 รวมกันทั้งปีต้องไม่เกิน 2 ขั้น
(5) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณารายชื่อ และเสนอ
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อนกรณี พิ เศษ ต่ อผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลำดั บ ชั้ น และเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อนขั้น เงิน เดือนข้าราชการหรือ พนัก งานส่ว นท้อ งถิ่น ประจำปี เพื่อ พิจารณาให้
ความเห็นต่อไป (ตามเอกสารแนบ 1)
(6) การพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนกรณี พิเศษ ให้ คำนึงถึงหลักการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษที่กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ คำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามภารกิจ
ที่แท้จริง โดยไม่ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการตามปกติ ซึ่งไม่ได้รับคำสั่งหรือไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนขั้นเงินเดือน
กรณีพิเศษดังกล่าว
(7) ให้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ และเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี
พิจารณาออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีพิจารณา เมื่อได้พิจารณาแล้วให้เป็นที่สุด (ตามเอกสารแนบ 2)
(8) ให้น ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา ดำเนินการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม (2) และ (4) โดยให้ระบุในช่องหมายเหตุ ของบัญชีแนบท้ายคำสั่ งแก้ไข
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนว่า “โควตา COVID-19”
(9) กรณี ผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ ได้รับเงินเดือนจนถึงอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5) แล้ว ให้ได้รับ
ค่า ตอบแทนพิเศษตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก จ่า ยค่า ตอบแทนพิเศษของข้า ราชการ
และลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
/2.2 การพิจารณา...
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2.2 การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณี พิเศษของลูกจ้างประจำ (ระบบการเลื่อนขั้น
ค่าจ้างแบบขั้น)
การเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีพิเศษของลูกจ้างประจำ ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 2.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณารายชื่อ และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีพิเศษของลูกจ้างประจำ (ตามเอกสารแนบ 3 - 4)
2.3 การพิจ ารณาเลื ่อ นค่า ตอบแทนกรณีพ ิเศษของพนั กงานจ้ างตามภารกิ จ และ
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระบบการเลื่อนค่าจ้างแบบร้อยละ)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ดำเนินการพิจารณาและออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้แล้วเสร็จก่อน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องดำเนินการอีก
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เห็นว่า มีผู้มีสิทธิที่สมควรจะได้รับ
การเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้พิจารณาออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ
เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีได้อีกร้อยละ 1 ของฐานค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่ต้องนับรวมอยู่ในวงเงิน
เลื่อนค่าตอบแทนร้ อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 โดยในการ
เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีและการเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน
(3) ให้ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณารายชื่อ และเสนอรายชื่อผู้ที่
จะได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็น (ตามเอกสารแนบ 5)
(4) การพิ จ ารณาเลื ่อ นค่า ตอบแทนกรณีพิ เ ศษ ให้ ค ำนึง ถึง หลั ก การพิ จ ารณา
เลื ่ อ นค่ าตอบแทนกรณี พิ เศษที่ ก ำหนดให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ คำสั่ ง หรื อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข
ในสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนค่าตอบแทนตามภารกิจ
ที่ แ ท้ จ ริ ง โดยไม่ ให้ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการตามปกติ ซึ่ ง ไม่ ได้ รั บ คำสั่ ง หรื อ ไม่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนค่าตอบแทน
กรณีพิเศษดังกล่าว
(5) ให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี พิจารณาให้ความเห็น
ผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษแล้ว ให้เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งเลื่อนค่าตอบแทน
และออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนต่อไป กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน
กรณีพิเศษ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีพิจารณา เมื่อได้พิจารณาแล้วให้เป็นที่สุด (ตามเอกสารแนบ 6)
(6) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี สั่งเลื่อนค่าตอบแทนและออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ
ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษทีไ่ ด้รับการเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม (2) โดยให้ระบุในช่องหมายเหตุของบัญชีแนบท้ายคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน
ว่า “โควตา COVID-19”
/(7) กรณี...
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(7) กรณีผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษ เมื่อได้รับค่าตอบแทนจนถึงอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นสูง หรืออัตราค่าตอบแทนสูงสุดตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
กำหนด ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
2.4 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ดำเนินการพิจารณาและออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ตามวงเงินรวมร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการครู
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการออกคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องดำเนินการอีก
(2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้มีสิทธิที่สมควรจะได้รับ
การเลื่อนเงิน เดือนกรณีพิเศษ รอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ให้พิจารณาออกคำสั่ง
เลื่อ นเงิน เดือ นกรณีพิเศษให้ข้า ราชการครูห รือ พนัก งานครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา เพิ่ม ขึ้น จากการ
เลื่อนเงินเดือนประจำปีอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมิน โดยไม่ต้องนับรวมอยู่ในวงเงิน
รวมร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ครองตำแหน่งอยู่
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ครั้งที่ 1 กับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมิน แต่หากไม่มีผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษก็ไม่ต้องดำเนินการออกคำสั่งใด ๆ
(3) ดำเนิ นการพิจารณาและออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามวงเงินรวมร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการครู
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดที่มีตัวจริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
ทั้งนี้ ไม่ต้องนำวงเงินเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 (ถ้ามี) มาคำนวณเป็นฐาน
วงเงินรวมร้อยละ 3
(4) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีผู้มีสิทธิที่สมควรจะได้รับ
การเลื่ อนเงิน เดื อนกรณี พิ เศษ รอบการเลื่ อ นเงิน เดือ น ณ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2563 ให้ พิ จารณาออกคำสั่ ง
เลื่ อ นเงิ น เดื อ นกรณี พิ เศษให้ ข้ าราชการครู ห รื อพนั ก งานครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพิ่ ม ขึ้ น จากการ
เลื่อนเงินเดือนประจำปีอีกร้อยละ 1 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมิน โดยไม่ต้องนับรวมอยู่ในวงเงิน
รวมร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ครองตำแหน่งอยู่
ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ครั้งที่ 2 กับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมิน
(5) ให้ สถานศึ กษา และส่ วนราชการต้ นสั งกั ดดำเนิ นการตรวจสอบคุณสมบั ติ พิ จารณา
รายชื่อ และเสนอรายชื่อ ผู้มีสิทธิที่จ ะได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ต่อผู้บังคับบัญ ชาตามลำดับชั้น
และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี
เพื่อเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี (ตามเอกสารแนบ 7)
/(6) การพิจารณา...
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(6) การพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นกรณี พิ เศษ ให้ ค ำนึ ง ถึ ง หลั ก การพิ จ ารณาเลื่ อ น
เงินเดือนกรณีพิเศษที่กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนเงินเดือนตามภารกิจที่แท้จริง โดยไม่ให้
ผู้ที่ปฏิบัติราชการตามปกติ ซึ่งไม่ได้รับคำสั่งหรือไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับประโยชน์จากการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษดังกล่าว
(7) ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู ห รื อ พนั ก งานครู
และบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาเสนอความเห็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ และเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา
แล้วแต่กรณี พิจารณาออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีพิจารณา เมื่อได้พิจารณาแล้วให้เป็นที่สุด (ตามเอกสารแนบ 8)
(8) ให้ น ายกองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี สั่งเลื่อนเงินเดือนและออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม (2) และ (4) โดยให้ระบุในช่องหมายเหตุของบัญชีแนบท้ายคำสั่งแก้ไข
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนว่า “โควตา COVID-19”
(9) กรณีผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ได้รับเงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุดตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว
ให้ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. สำหรับงบประมาณที่ใช้สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังกล่าว ให้จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นไปตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง
และเลื่อนค่าตอบแทน กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้กับบุคลากรที่ไม่ได้รับคำสั่งหรือไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้รับประโยชน์
จากการเลื่อนขั้น เงิน เดือนหรือเลื่อ นเงินเดือน เลื่อนขั้น ค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษดังกล่าว
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และ
เลื่อนค่าตอบแทน กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรื อ โรคโควิ ด 19 แล้ ว ให้ ร ายงานผลพร้ อ มกั บ สำเนาคำสั่ ง และเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ประกอบการพิจารณาให้กับ ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่
ออกคำสั่ง และให้ดำเนินการบันทึกคำสั่งในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) พร้อมกับบันทึกทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง
/5. ให้สำนัก...
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5. ให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ
กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
อนึ่ง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานส่งเสริม
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กง.สบ.) เบอร์โทรศัพท์ 08-9969-2533 หรือ 06-5716-7596
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(เอกสารแนบ 1)
บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิ ด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวั นที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวั นที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชื่อ

(ลงชื่อ)............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/หน.สป.

ระดับ

สังกัด
ส่วนรำชกำร

คำสั่ง/หนังสืออนุมัต/ิ
หนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำน

ปฏิบัติงำน/หน้ำที่

ผู้รับรองรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)........................................................... (ถ้ำมี)
(...........................................................)
ตำแหน่ง รองปลัด อบจ./รองปลัดเทศบำล/รองปลัด อบต.

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
กำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่

เริ่มต้น

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
สิ้นสุด

หมำยเหตุ
รวม

เห็นชอบเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบำล/ปลัด อบต.

(เอกสารแนบ 2)
บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่
ตำแหน่ง

เห็นชอบรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

สังกัด
ส่วนรำชกำร

อัตรำเงินเดือน
ก่อนเลื่อน

คำสั่งเลื่อนขั้น
ครั้งที่ 1

โควตา
COVID-19

คาสั่งเลื่อนขั้น
ครั้งที่ 2

แก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้น
ครั้งที่ 2

โควตา
COVID-19

รวมเลื่อนขั้น
เงินเดือน

๑ เม.ย. ๖๓
(ของเดิม)

๑ เม.ย. ๖๓

๑ ต.ค. ๖๓
(ของเดิม)

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพาะราย)

๑ ต.ค. ๖๓

ทั้งปี

อนุมัติรำยชื่อเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต.

หมำยเหตุ

(เอกสารแนบ 3)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชื่อ

(ลงชื่อ)............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/หน.สป.

สังกัด
ส่วนรำชกำร

คำสั่ง/หนังสืออนุมัต/ิ
หนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำน

ปฏิบัติงำน/หน้ำที่

ผู้รับรองรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)........................................................... (ถ้ำมี)
(...........................................................)
ตำแหน่ง รองปลัด อบจ./รองปลัดเทศบำล/รองปลัด อบต.

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
กำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่

เริ่มต้น

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
สิ้นสุด

หมำยเหตุ
รวม

เห็นชอบเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบำล/ปลัด อบต.

(เอกสารแนบ 4)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

เลขที่
ตำแหน่ง

สังกัด
ส่วนรำชกำร

เห็นชอบรำยชื่อผูท้ ี่มีสิทธิได้รับกำรเลือ่ นค่ำจ้ำงกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลือ่ นขั้นค่ำจ้ำงฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

อัตรำค่ำจ้ำง
ก่อนเลือ่ น

คำสัง่ เลือ่ นขั้น
ครัง้ ที่ 1

โควตำ
COVID-19

คำสัง่ เลือ่ นขั้น
ครัง้ ที่ 2

แก้ไขคำสัง่ เลือ่ นขั้น
ครัง้ ที่ 2

โควตำ
COVID-19

รวมเลือ่ นขั้น
เงินเดือน

๑ เม.ย. ๖๓
(ของเดิม)

๑ เม.ย. ๖๓
(เฉพำะรำย)

๑ ต.ค. ๖๓
(ของเดิม)

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพำะรำย)

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพำะรำย)

ทั้งปี

อนุมัติรำยชื่อเลือ่ นค่ำจ้ำงกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต.

หมำยเหตุ

(เอกสารแนบ 5)
บัญชีรายชือ่ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนค่าตอบแทนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชื่อ

(ลงชื่อ)............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/หน.สป.

สังกัด
ส่วนรำชกำร

คำสั่ง/หนังสืออนุมัติ/
หนังสือรับรองให้ปฏิบัตงิ ำน

ปฏิบัตงิ ำน/หน้ำที่

ผู้รับรองรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)........................................................... (ถ้ำมี)
(...........................................................)
ตำแหน่ง รองปลัด อบจ./รองปลัดเทศบำล/รองปลัด อบต.

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
กำรปฏิบัตงิ ำน/หน้ำที่

เริ่มต้น

ระยะเวลำปฏิบัตงิ ำน
สิ้นสุด

หมำยเหตุ
รวม

เห็นชอบเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบำล/ปลัด อบต.

(เอกสารแนบ 6)
บัญชีรายชื่อพนักงานจ้างผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

สังกัด
ส่วนรำชกำร

เห็นชอบรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรเลื่อนค่ำตอบแทนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง .........................................................

อัตรำค่ำตอบแทน
ก่อนเลื่อน

คำสั่งเลื่อนค่ำตอบแทน
๑ ต.ค. ๖๓

โควตำ
COVID-19

(ของเดิม)

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพำะรำย)

ใช้เงินเพิ่ม
(บำท)

รวมเลื่อนค่ำตอบแทน
ทั้งปี

อนุมัตริ ำยชื่อเลื่อนค่ำตอบแทนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต.

หมำยเหตุ

(เอกสารแนบ 7)

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชือ่ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชือ่

(ลงชือ่ )............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สถำนศึกษำ

ระดับ/วิทยะฐำนะ

สังกัด
ส่วนรำชกำร

คำสัง่ /หนังสืออนุมัติ/
หนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำน

ปฏิบัติงำน/หน้ำที่

ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชือ่

(ลงชือ่ )............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/กอง.................

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
กำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่

เริม่ ต้น

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
สิน้ สุด

หมำยเหตุ
รวม

เห็นชอบเสนอรำยชือ่ ผูม้ ีสทิ ธิ

(ลงชือ่ )............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบำล/ปลัด อบต.

(เอกสารแนบ 8)
บัญชีรายชือ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

เลขที่
ตำแหน่ง

เห็นชอบรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง .........................................................

สังกัด
ส่วนรำชกำร

อัตรำเงินเดือน
ก่อนเลื่อน

คำสั่งเลื่อนเงินเดือน
๑ เม.ย. ๖๓

โควตำ
COVID-19

คำสั่งเลื่อนเงินเดือน
๑ ต.ค. ๖๓

โควตำ
COVID-19

(ของเดิม)

๑ เม.ย. ๖๓
(เฉพำะรำย)

(ของเดิม)

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพำะรำย)

รวมเลื่อนเงินเดือน
ทั้งปี

อนุมัตริ ำยชื่อเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต.

หมำยเหตุ

ตัวอย่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล........................
ที่ ../2564
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลประจำปี และให้พนักงานส่วนตำบลได้รับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
(ก.อบต.) ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวัน ที่ 29 ตุล าคม 2563 และครั้ง ที่ 2/2564 เมื่อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือ
โควตาปกติ กรณีผู้ป ฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อาศั ย อำนาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ ด แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 8 และข้อ 9 ของประกาศ ก.อบต.จังหวัด... เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ประกาศ ก.อบต.จังหวัด... เรื่อง กำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์ การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว .... ลงวันที่ .. เดือน ..............พ.ศ. 2564 ให้เลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด 19 รอบการเลื่อนขั้น เงิน เดือนวัน ที่ 1 เมษายน 2563 ให้กับพนักงานส่วนตำบล (เฉพาะราย)
จำนวน..............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ .. เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อผู้สั่ง)...............................................................
(.............................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.............

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิ ด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวั นที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวั นที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ที่
1 นำยโควิด เชื้อไวรัส

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ชก.

สังกัด
ส่วนรำชกำร
สำนักปลัดฯ

2

นำงสำวโคโรนำ เซเนก้ำ

นักพัฒนำชุมชน

ปก.

สำนักปลัดฯ

คำสั่ง/หนังสืออนุมัต/ิ
ปฏิบัติงำน/หน้ำที่
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
หนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำน
กำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่
คำสั่ง อบต. ... ที่ ../63 ลว. .......... ประจำจุดคัดกรอง บริเวณถนน........กม. ที่........... สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย
และฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรคฯ
หนังสือบันทึกข้อควำม ที่ มท. ..... เป็นผู้สอน จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำกอนำมัย รูปถ่ำย

3

นำยทีน สิบเก้ำ

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

ปง.

สำนักปลัดฯ

คำสั่ง อบต. ... ที่ ../63 ลว. .......... ประจำสถำนที่กักกันผู้เสี่ยง และผู้ที่ต้องเฝ้ำระวัง สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชื่อ

(ลงชื่อ)............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/หน.สป.

ระดับ

ผู้รับรองรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)........................................................... (ถ้ำมี)
(...........................................................)
ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ..............................................

เริ่มต้น
๑ มี.ค. ๖๓

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
สิ้นสุด
๓๐ ก.ย. ๖๓

รวม
7 เดือน

หมำยเหตุ

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ พ.ค. ๖๓

3 เดือน

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ ก.ย. ๖๓

7 เดือน

เห็นชอบเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบต. .........................................

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

1

ชื่อ - นำมสกุล

นำยโควิด เชื้อไวรัส

ตำแหน่ง

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ระดับ

ชก.

เลขที่
ตำแหน่ง

สังกัด
ส่วนรำชกำร

.............. สำนักปลัดฯ

อัตรำเงินเดือน
ก่อนเลื่อน

คำสั่งเลื่อนขั้น
ครั้งที่ 1

โควตา
COVID-19

คำสั่งเลื่อนขั้น
ครั้งที่ 2

แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้น
ครั้งที่ 2

โควตา
COVID-19

รวมเลื่อนขั้น
เงินเดือน

๑ เม.ย. ๖๓

๑ ต.ค. ๖๓
เฉพำะรำย
-

ทั้งปี

-

๑ ต.ค. ๖๓
ของเดิม
1.0 ขั้น

๑ ต.ค. ๖๓

27,480

๑ เม.ย. ๖๓
ของเดิม
0.5 ขั้น

0.5 ขั้น

2.0 ขั้น

โควตำ COVID-19

0.5 ขั้น

(29,110)
1.0 ขั้น

(29,680)
-

2.0 ขั้น

โควตำ COVID-19

(17,880)
-

(18,220)
1.0 ขั้น

0.5 ขั้น

2.0 ขั้น

โควตำ COVID-19

2

นำงสำวโคโรนำ เซเนก้ำ

นักพัฒนำชุมชน

ปก.

............... สำนักปลัดฯ

17,290

(28,030)
0.5 ขั้น

3

นำยทีน สิบเก้ำ

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

ชง.

.............. สำนักปลัดฯ

17,310

(17,570)
0.5 ขั้น
(17,690)

เห็นชอบรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

1.0 ขั้น

หมำยเหตุ

(18,520)

(18,440)

(18,810)

อนุมัติรำยชื่อเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบต. ..................................................

ตัวอย่าง

คำสั่งเทศบาล........................
ที่ ../2564
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี และให้ลูกจ้างประจำได้รับ
การพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของเทศบาล
อาศั ย อำนาจตามมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ข้ อ 4 และข้ อ 5 ของประกาศ ก.ท.จ. ....... เรื่อ ง กำหนด
หลั กเกณฑ์ เกี่ย วกับ การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่ อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับ
พนักงานเทศบาล และลูกจ้ างประจำของเทศบาล พ.ศ. .... ประกอบกับ ประกาศ ก.ท.จ. .... เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหนังสือ
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว .... ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. 2564 ให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง
กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 รอบการเลื่อนขั้นค่าจ้างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้กับลูกจ้างประจำ (เฉพาะราย) จำนวน
..............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

..

เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อผู้สั่ง)...............................................................
(.............................................................)
นายกเทศมนตรี.............

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ที่
1 นำงสำวมีไข้ เจ็บคอ

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุข

สังกัด
ส่วนรำชกำร
สำนักปลัดฯ

คำสั่ง/หนังสืออนุมัต/ิ
ปฏิบัติงำน/หน้ำที่
เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
หนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำน
กำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่
คำสั่งเทศบำล... ที่ ../63 ลว. .......... ประจำจุดคัดกรอง บริเวณถนน........กม. ที่........... สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
เริ่มต้น
สิ้นสุด
๑ มี.ค. ๖๓
๓๐ ส.ค. ๖๓

รวม
6 เดือน

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ ก.ค. ๖๓

5 เดือน

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ ก.ค. ๖๓

5 เดือน

2

นำยไอ น้ำมูกไหล

นักพัฒนำชุมชน

สำนักปลัดฯ

หนังสือบันทึกข้อควำม ที่ มท. .....

3

นำยหำยใจ เหนื่อยหอบ

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

สำนักปลัดฯ

คำสั่งเทศบำล... ที่ ../63 ลว. .......... ประจำสถำนที่กักกันผู้เสี่ยง และผู้ที่ต้องเฝ้ำระวัง สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชื่อ

(ลงชื่อ)............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/หน.สป.

เป็นผู้สอน จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำก

ผู้รับรองรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)........................................................... (ถ้ำมี)
(...........................................................)
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบำล.................................................

รูปถ่ำย

หมำยเหตุ

เห็นชอบเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบำล........................................

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจาผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

เลขที่
ตำแหน่ง

สังกัด
ส่วนรำชกำร

อัตรำค่ำจ้ำง
ก่อนเลือ่ น

คำสัง่ เลือ่ นขั้น
ครัง้ ที่ 1

โควตำ
COVID-19

คำสัง่ เลือ่ นขั้น
ครัง้ ที่ 2

แก้ไขคำสัง่ เลือ่ นขั้น
ครัง้ ที่ 2

โควตำ
COVID-19

รวมเลือ่ นขั้น
เงินเดือน

หมำยเหตุ

๑ เม.ย. ๖๓

๑ ต.ค. ๖๓
เฉพำะรำย
-

๑ ต.ค. ๖๓
เฉพำะรำย
0.5 ขั้น

ทั้งปี

-

๑ ต.ค. ๖๓
ของเดิม
1.0 ขั้น

2.0 ขั้น

โควตำ COVID-19

1

นำงสำวมีไข้ เจ็บคอ

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

.............. สำนักปลัดฯ

22,040

๑ เม.ย. ๖๓
ของเดิม
0.5 ขั้น

2

นำยไอ น้ำมูกไหล

นักพัฒนำชุมชน

............... สำนักปลัดฯ

20,040

(22,490)
0.5 ขั้น

-

(23,370)
1.0 ขั้น

-

(23,820)
0.5 ขั้น

2.0 ขั้น

โควตำ COVID-19

3

นำยหำยใจ เหนื่อยหอบ

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

.............. สำนักปลัดฯ

17,310

(20,400)
0.5 ขั้น

-

(21,140)
1.0 ขั้น

-

(21,500)
0.5 ขั้น

2.0 ขั้น

โควตำ COVID-19

(17,690)

เห็นชอบรำยชื่อผูท้ ี่มีสิทธิได้รับกำรเลือ่ นค่ำจ้ำงกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลือ่ นขั้นค่ำจ้ำงฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................

(18,440)

(18,810)

อนุมัติรำยชื่อเลือ่ นค่ำจ้ำงกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยกเทศมนตรี...........................................

ตัวอย่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด........................
ที่ ../2564
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี และให้พนักงานจ้างได้รับ
การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบกับคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพั นธ์ 2564 มีมติเห็ นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ประกาศ ก.จ.จ. ................ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. .... และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว .... ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. 2564
ให้เลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รอบการเลื่อ นค่าตอบแทนวัน ที่ 1 ตุล าคม 2563 ให้กับ พนักงานจ้า ง
(เฉพาะราย) จำนวน..............ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

..

เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อผู้สั่ง)...............................................................
(.............................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด.............

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชือ่ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนค่าตอบแทนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ชื่อ - นำมสกุล
ที่
1 นำงสำวไทย ชนะ

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข

สังกัด
ส่วนรำชกำร
สำนักปลัดฯ

คำสั่ง/หนังสืออนุมัติ/
ปฏิบัตงิ ำน/หน้ำที่
หนังสือรับรองให้ปฏิบัตงิ ำน
คำสั่ง อบจ. ... ที่ ../63 ลว. ............ จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำก

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
กำรปฏิบัตงิ ำน/หน้ำที่
สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

เริ่มต้น
๑ มี.ค. ๖๓

ระยะเวลำปฏิบัตงิ ำน
สิ้นสุด
๓๐ ก.ค. ๖๓

รวม
5 เดือน

หมำยเหตุ

2

นำยโนวำ แว็กซ์

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน

สำนักปลัดฯ

หนังสือบันทึกข้อควำม ที่ มท. .....

จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำก

สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ ก.ค. ๖๓

5 เดือน

3

นำยแอสตำ เซเนก้ำ

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

สำนักปลัดฯ

คำสั่ง อบจ. ... ที่ ../63 ลว. ............ จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำก

สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ ก.ค. ๖๓

5 เดือน

ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชื่อ

(ลงชื่อ)............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/ผอ.กอง/หน.สป.

ผู้รับรองรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)........................................................... (ถ้ำมี)
(...........................................................)
ตำแหน่ง รองปลัด อบจ. ..................................................

เห็นชอบเสนอรำยชื่อผู้มีสิทธิ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบจ. ............................................

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อพนักงานจ้างผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพเิ ศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนค่าตอบแทนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

สังกัด
ส่วนรำชกำร

อัตรำค่ำตอบแทน
ก่อนเลื่อน

คำสั่งเลื่อนค่ำตอบแทน
๑ ต.ค. ๖๓

โควตำ
COVID-19

ใช้เงินเพิ่ม
(บำท)

รวมเลื่อนค่ำตอบแทน
ทั้งปี

หมำยเหตุ

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพำะรำย)
1%

230

5%

โควตำ COVID-19

1

นำงสำวไทย ชนะ

ผู้ช่วยนักวิชำกำรสำธำรณสุข

สำนักปลัดฯ

23,370

(ของเดิม)
4%

2

นำยโนวำ แว็กซ์

ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน

สำนักปลัดฯ

21,150

(24,310)
5%

(24,540)
1%

210

6%

โควตำ COVID-19

3

นำยแอสตำ เซเนก้ำ

ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข

สำนักปลัดฯ

19,800

(22,210)
5%

(22,420)
1%

200

6%

โควตำ COVID-19

(20,790)

(20,990)

เห็นชอบรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรเลื่อนค่ำตอบแทนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนค่ำตอบแทนฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ง .........................................................

อนุมัตริ ำยชื่อเลื่อนค่ำตอบแทนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบจ. ...............................................

ตัวอย่าง

คำสั่งเทศบาล........................
ที่ ../2564
เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนประจำปี และให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เฉพาะราย)
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติเพิ่มสิทธิประโยชน์
เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประกอบกับคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของเทศบาล
อาศั ย อำนาจตามมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคหก แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริห ารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศ ก.ท.จ. ................ เรื่อง กำหนดหลั กเกณฑ์ เกี่ยวกับ
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว .... ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. 2564 ให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
นอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงิน เดือนวัน ที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะราย)
จำนวน......ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

..

เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อผู้สั่ง)...............................................................
(.............................................................)
นายกเทศมนตรี.............

(ตัวอย่าง)

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ชือ่ - นำมสกุล
ที่
1 นำงสำวเจล แอลกอฮอล์
2

นำงสวม หน้ำกำก

ตำแหน่ง
พนักงำนครุ
ครูผดู้ ูแลเด็ก

ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชือ่

(ลงชือ่ )............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สถำนศึกษำ

ระดับ/วิทยฐำนะ
วิทยฐำนะครูชำนำญกำร
(ครู คศ.2)
ครู คศ.1

สังกัด
ส่วนรำชกำร
โรงเรียนเทศบำลโควิด

คำสัง่ /หนังสืออนุมัติ/
ปฏิบัติงำน/หน้ำที่
หนังสือรับรองให้ปฏิบัติงำน
คำสัง่ เทศบำล.........ที่ ../63 ลว. ..... จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำก

เอกสำรหรือหลักฐำนแสดง
กำรปฏิบัติงำน/หน้ำที่
สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

เริม่ ต้น
๑ มี.ค. ๖๓

ระยะเวลำปฏิบัติงำน
สิน้ สุด
๓๐ ก.ค. ๖๓

รวม
5 เดือน

ศพด.บ้ำนโควิด

คำสัง่ เทศบำล.........ที่ ../63 ลว. ..... จัดทำ และแจกจ่ำยหน้ำกำก

สำเนำสมุดลงเวลำ และรูปถ่ำย

๑ มี.ค. ๖๓

๓๐ ก.ค. ๖๓

5 เดือน

ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ พิจำรณำและเสนอรำยชือ่

(ลงชือ่ )............................................................................
(.........................................................................)
ตำแหน่ง ผอ.สำนัก/กอง.................

หมำยเหตุ

เห็นชอบเสนอรำยชือ่ ผูม้ ีสทิ ธิ

(ลงชือ่ )............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง ปลัด อบจ./ปลัดเทศบำล/ปลัด อบต.

(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
รอบการเลื่ อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563 และหรือวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลำดับ
ที่

1
2

ชื่อ - นำมสกุล

นำงสำวเจล แอลกอฮอล์
นำงสวม หน้ำกำก

ตำแหน่ ง

ระดับ/วิทยฐำนะ

พนั กงำนครู

วิทยฐำนะครูชำนำญกำร

ครูผู้ดแู ลเด็ก

(ครู คศ.2)
(ครู คศ.1)

เลขที่
ตำแหน่ง

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

สังกัด
ส่วนรำชกำร

โรงเรียนเทศบำลโควิด

ศพด.บ้ำนโควิด

อัตรำเงินเดือน
ก่อนเลื่อน

23,370
21,150

ฐำนในกำร
คำนวณ

คำสั่ง
เลื่อนเงินเดือน

30,200

๑ เม.ย. ๖๓
ของเดิม
4%

22,780

(24,580)
5%
(22,290)

เห็นชอบรำยชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนฯ
(...........................................................)
ตำแหน่ ง.........................................................

ครั้งที่ 1/2563 (1 เม.ย. 63)
โควตำ
รวมร้อยละ
COVID-19
ที่ได้เลื่อนใหม่
๑ เม.ย. ๖๓
(เฉพำะรำย)
-

ใช้เงินเพิ่ม
(บำท)

คำสั่ง
เลื่อนเงินเดือน
๑ ต.ค. ๖๓

-

-

4%

-

(25,790)
5%
(23,430)

ครั้งที่ 2/2563 (1 ต.ค. 63)
โควตำ
รวมร้อยละ
COVID-19
ที่ได้เลื่อนใหม่

หมำยเหตุ
ใช้เงินเพิ่ม
(บำท)

๑ ต.ค. ๖๓
(เฉพำะรำย)
1%

5%

300

โควตำ COVID-19

1%

(26,090)
6%

230

โควตำ COVID-19

(23,660)

อนุมัตริ ำยชื่อเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตำแหน่ง นำยก อบจ./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบต.

ประเด็นคำถาม-คำตอบประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่
1

2

3

4

5

6

คำถาม
กรณี ได้ รั บ คำสั่ งมอบ ห มายให้ ป ฏิ บั ติ งาน
ในสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จั ดทำและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้ แก่
ประชาชน จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
กรณีพิเศษ ได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ
มี สิ ทธิ เนื่ องจากมี คำสั่ งมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ งาน
ด้ านสาธารณสุ ข ในลั กษณะเกี่ ยวกั บการส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยการจั ดทำและแจกจ่ ายให้ แก่ ประชาชน ทั้ งนี้
ต้ อ งมี เอกสารหรื อ หลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า ได้ มี ก าร
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจริง
กรณีนายโควิดฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ อบต. (ก) ระหว่าง มีสิทธิ โดยให้ อบต. ทั้งสองแห่งเป็นผู้พิจารณา
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 พร้อมกับปฏิบัติ
หน้ าที่ ในสถานการณ์ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 ต่ อ มาวั น ที่ 2 เมษายน 2563
โอนไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ณ อบต. (ข) พร้ อ มกั บ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอถามว่าจะมีสิทธิ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือไม่
พนั กงานจ้ างเหมามี สิ ทธิได้รับการเลื่ อนเงินเดือน ไม่มีสิทธิ
กรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์ ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่
งบประมาณที่ใช้จ่ายในการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ นำมาคิดคำนวณ
นำมาคิ ดคำนวณเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายตามมาตรา 35
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริ ห ารงานบุ คคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หรือไม่
ข้ าราชการหรื อพนั ก งานส่ ว นท้ องถิ่ น ตำแหน่ ง ไม่ มี สิ ทธิ เนื่ องจากเป็ นหน้ าที่ หลั กที่ ต้ องปฏิ บั ติ
เจ้ าพนั กงานพั สดุ ปฏิบั ติหน้ าที่ในการจัดซื้อหรือ อยู่แล้ว
จั ด หาอุ ป กรณ์ ในการผลิ ตหน้ ากากอนามั ย
เพียงอย่างเดียว จะมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน
กรณีพิเศษฯ หรือไม่
กรณี ไม่ มี ง บ ประมาณ เพี ยงพ อ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ได้ โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 90 ของระเบี ย บ
ตั้งงบประมาณไว้ อปท. สามารถใช้จ่ายจากเงิน กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิ ก
สะสมได้หรือไม่
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติม
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