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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบตัิงานที่มีลักษณะเปน็การเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------------- 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๓ (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ ข้อ 7 และข้อ 33 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  
พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

             ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังห วัดขอนแก่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป  
                     ข้อ 3 ในประกาศนี้  
                            “เงินเพ่ิม” หมายความว่า ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
เสี่ยงภัยต่อสุขภาพตามประกาศนี้  
                            “ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ” หมายความว่า การปฏิบัติงานที่มีสภาพแวดล้อม 
ไม่น่าอภิรมย์หรือมีสภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตราย หรืออาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานทั้งต่อชีวิตและ
สุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
                             (1) งานสูบ ดูด ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล  
                             (2) งานขดุลอกท่อระบายน้ำ 
                             (3) งานเก็บ กวาด ขน คัดแยก และกำจัดขยะมูลฝอย รวมถึงขยะติดเชื้อ  
                             (4)  งานลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  
                             “พนักงานจ้าง” หมายความว่า พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ หรือได้รับคำสั่ง 
ให้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน และได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล   

ข้อ 4 ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม  
(1) เป็นพนักงานจ้าง 

/(2) ต้องเป็น... 
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        (2) ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างตามที่กำหนด  
ข้อ 5 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพ่ิมตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศกำหนด 

ดังต่อไปนี้  
        (1) งานขับรถบรรทุกขุดลอกหรือดูดท่อระบายน้ำ งานขุดลอกหรือดู ดท่อระบายน้ำ 

งานขับรถบรรทุก สูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจำรถสิ่งปฏิกูล และงานเก็บ กวาด ขน คัดแยก  
กำจัดขยะติดเชื้อ อัตราเดือนละไม่เกิน 2,500 บาท    

        (2) งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย 
และงานประจำรถหรือเรอืบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท   

        (3) งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์หรือหน่วยกำจัดขยะ
มูลฝอย อัตราเดือนละไม่เกิน  1,500 บาท  

        กรณีการกำหนดอัตราเงินเพ่ิมตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลคำนึงถึ งฐานะ
ทางการเงิน  การคลั ง และภาระค่าใช้จ่ ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่ งพระราชบัญญั ติ  
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

ข้อ 6 ให้พนักงานจ้างที่ต้องปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพได้รับเงินเพ่ิม 
เป็นรายเดือนตามอัตราที่กำหนด โดยแต่ละเดือนต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงเป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนด 

กรณีพนักงานจ้างผู้ใดปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานจ้างผู้นั้นได้รับเงินเพ่ิม 
สำหรับเดือนนั้นตามสัดส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติงาน  

กรณีพนักงานจ้างผู้ใดมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหลายอัตรา ให้พนักงานจ้างผู้นั้นได้รับเงินเพ่ิม 
ในอัตราสูงที่สุดเพียงอัตราเดียว  

ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงิน และหลักฐานการจ่ายเงินเพ่ิม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

ข้อ 8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมให้แก่พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๔ 
 
     
 
 
 
                                                             
 

 
 

(นายสุเทพ มณีโชติ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 

 
 



สำเนาคู่ฉบับ  

 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาองคก์ารบริหารส่วนตำบล สายงาน 

การสอน ได้รบัเงินเดือนในกรณทีี่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึน้ ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรองประกาศ  
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สายงานการสอน มีระบบบริหารงานบุคคลที่ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับหลักสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา ๑๓ (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ 32 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่  7/2564  
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้ งที่ 
10/2564 เมื่ อวันที่  29 ตุลาคม 2564 ที่ เห็นชอบแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับ 
การให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังนี้   
             ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังห วัดขอนแก่น  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล  
สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564” 
   ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นต้นไป  
                     ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความใน 3.2 และ 3.4 ของข้อ 3 ข้อ  5 และข้อ 7 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึน้ ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรอง ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความ
นี้แทน   
                             “3.2 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน  
ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นไม่ว่าก่อนหรือระหว่างเข้ารับราชการ หรืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม 
 

/และพัฒนา... 
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และพัฒนาอย่างเข้ม หรือหลั งผู้ นั้ นได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับ 
ตามคุณวุฒิทีเ่พ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้นนั้น  
                             3.4 สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูหรือครูผู้ช่วยที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นในทางหรือ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
(เฉพาะกรณีตำแหน่งว่าง) ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ให้ปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือ
สูงขึ้นนั้นได้ โดยให้ยื่นคำขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น ภายใน 60 วันนับแต่แต่วันที่
รักษาราชการแทนมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานดีเด่นหรือผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารสถานศึกษาในระหว่างการรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานั้น 

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สั่ งให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น โดยให้มีผลภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้  

        5.1 การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ต้องให้มีผล 
ไม่ก่อนวันที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา  
และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต. หรือ ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับมา
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  

        5.2 กรณีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน 
ผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติม การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังสำเร็จการศึกษา 

        5.3 กรณีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน 
ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่เข้ารับราชการ การปรับอัตรา
เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นจากคุณวุฒิ
ปริญญาตรจีะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนหรือ
สูงขึ้นจากคุณวุฒิปริญญาโท จะต้องได้รับการปรับอัตราเงินเดือนในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

        5.4 กรณีพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน 
ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการ โดยมิได้รับ
อนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติม การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น ให้มีผลไม่ก่อนวันที่
ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาตามกฎหมาย  

        5.5 การสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นของพนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ต้องมิให้มีผลย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
ทัง้นี้ ในกรณีท่ีได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
ก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ โดยให้ปรับ
อัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี  

/ข้อ 7 ให้พนักงานครู... 
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ข้อ 7 ให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน  

ที่ประสงค์จะขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพ่ือตรวจสอบและรับรอง จากนั้น นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สั่งให้ไดร้ับเงินเดือนในกรณีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น”   

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖๔ 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายสุเทพ มณีโชติ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น 

 
 


