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หมวด  3 

อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 

ส่วนที่ 1 
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

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

  ข้อ 38  อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายประกาศนี้ 
  อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะและอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานครูให้เป็นไปตามอัตรา
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และอัตราเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยอนุโลม 
  การจ่ายเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานครูให้เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม 
  (ความในข้อ 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 38) พ.ศ. 2558)                                                                              
          ข้อ 38 /1  บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลท้ายประกาศนี้ บัญชี 1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
11 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป บัญชีอัตราเง ินเด ือนของพนักงานส่วนตำบลท้ายประกาศนี ้ บ ัญชี 2                  
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลท้าย
ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556 เป็นต้นไป 
  (ความในข้อ 38/1 ถูกเพิ่มโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 38) พ.ศ. 2558)                                                                              
  ข้อ 39  (ยกเลิก) 
  (ข้อ 39 ถูกยกเลิกโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 56) พ.ศ. 2559) 
  ข้อ 4๐  พนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้
ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับนั้น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/9/90/Tra-Khrut.gif


        (1) ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของระดับนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม  หรือ
หากไม่มีเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า 
        (2) ผู ้นั ้นได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรหรือวิชาชีพนั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และกำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับในตำแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และข้ันใด ให้
ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง ประเภท สายงาน ระดับ และขั้นตามที่ ก.อบต. กำหนดท้ายประกาศนี้ 
        (3) ผ ู ้น ั ้นได ้ร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหร ือว ิชาชีพเพิ ่มหรือสูงขึ้น                    
ซึ่ง ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเป็น
ค ุณสมบัต ิ เฉพาะสำหร ับตำแหน่งท ี ่ ได ้ร ับแต ่งต ั ้ งและกำหนดเงิ นเด ือนที ่ควรได ้ร ับในตำแหน่งประเภท                         
สายงาน ระดับ และอัตรานั้นไว้แล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรับให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่ง ประเภท สาย
งาน ระดับ และขั้นที่ ก.อบต. กำหนด ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าเพ่ิมหรือสูงขึ้นจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องดำรงตำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดยผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เมื่อปรับ
แล้วต้องได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   (ข) ผู้ได้รับปริญญาโทเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาตรีจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
   (ค) ผู้ได้รับปริญญาเอกเพิ่มหรือสูงขึ้นจากปริญญาโทจะต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
โดยใช้วุฒิปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
        (4) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ที่ ก.อบต.กำหนดในมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ให้ตำแหน่งประเภท และสายงานนั้น ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของเงินเดือน    สำหรับตำแหน่ง
ระดับนั้น ให้ได้รับเงินเดือนในระดับและข้ันที่ ก.อบต. กำหนด 
        (5) ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม หรือจาก
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรืออำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป 
หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ได้รับเงินเดือน  ในแต่ละกรณี ดังนี้ 
    (ก) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มี
อัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ก็ให้ได้รับในขั ้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคีย งที่                    
สูงกว่า แต่ต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งประเภท ระดับนั้น 
              (ข) ในกรณีที่เป็นการแต่งตั ้งโดยเป็นความประสงค์ของตัวพนักงานส่วนตำบล ให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนเท่าเดิม หรือหากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่า
เดิม ก็ให้ได้รับในขั้นที่มีอัตราเงินเดือนใกล้เคียงที่ไม่สูงกว่าเงินเดือนเดิม แต่ถ้าผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นสูงของระดับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
        (6) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดิมในระดับที่สูงขึ้น หรือจากตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรืออำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทวิชาการไปแต่งตั้ง ให้



ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น หรือจากตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่น ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของขั้นเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่แล้ว ให้ได้รับ
เงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในข้ันที่มีอัตราใกล้เคียงท่ีสูงกว่า                                                                          
  ข้อ 41  การกำหนดให้ผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือว ิชาชีพตาม                         
ข้อ 40 (3)  ได้รับเงินเดือนในประเภท สายงาน ระดับ และขั้นใด ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้ 
      (1) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ได้รับเพิ่มหรือสูงขึ้นต้องเป็นปริญญา
หรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพที่ ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยให้พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ ไม่ว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นจะได้รับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรือวิชาชีพดังกล่าวอยู่ก่อน หรือระหว่างเข้ารับราชการหรืออยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
      (2) การปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่มีผลเป็นการปรับปรุงตำแหน่ง หรือเปลี่ยน
ระดับตำแหน่ง 
      (3) การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ต้องให้มีผลไม่ก่อนวันที่พนักงานส่วนตำบล               
ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.ได้กำหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ
วิชาชีพที่ได้รับมาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 
          ในกรณีพนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเพ่ิมเติมการปรับอัตราเงินเดือนให้
ได้รับตามคุณวุฒิ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นรายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลังสำเร็จการศึกษา 
          ในกรณีที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก่อนวันที่ เข้ารับ
ราชการ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิต้องมีผลไม่ก่อนวัน
พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยใช้วุฒิปริญญาตรี
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
          ในกรณีท่ีได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้นหลังวันเข้ารับราชการโดย
มิได ้ร ับอนุญาตให ้ลาศ ึกษาเพิ ่มเต ิมตามวรรคสองการปร ับอัตราเง ินเด ือนให้ได ้ร ับตามคุณว ุฒิให ้ม ีผล                           
ไม่ก่อนวันที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมหรือสูงขึ้น 
      (4) การสั ่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้ร ับตามคุณวุฒิ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                   
เป็นผู้สั่ง โดยมิให้ย้อนหลังข้ามปีงบประมาณ 
           ในกรณีที่ได้เสนอเรื่องราวไว้ก่อนวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณและไม่สามารถสั่งปรับให้
ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณก็ให้สั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้
ให้ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิก่อนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี                                                                       
  ข้อ 42  พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และกำหนดให้ได้รับเงินเดือนเป็นอย่างอื่นให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นได้รับเงินเดือนตามที่กำหนด ใน
มาตรฐานทั่วไปนั้น  
  ข้อ 43  กรณีอ่ืนนอกจากที่ได้กำหนดในประกาศนี้ให้เสนอ ก.อบต. พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 



  (ความในข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 46) 
พ.ศ. 2558)                                                                              

 
ส่วนที ่ 2 

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
………………………………… 

 

  ข้อ 44  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล  เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน 
  ข้อ 45  องค์การบริหารส่วนตำบลที่บริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างได้ต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และได้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด สามารถจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่
พนักงานส่วนตำบลเป็นพิเศษอีกก็ได้      
  การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ต้องมีลักษณะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเป็นการจ่ายให้ในลักษณะของ
สวัสดิการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ นำเงินในส่วนที่เหลือจาก
กรณีที่ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แต่ทั้งนี้วงเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นของพนักงานส่วนตำบล
หรือลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่ละคนไม่เกินห้าเท่าของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้าง  
  ข้อ 46  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื ่นสำหรับพนักงาน                
ส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 45 ได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื ่นเป็นรายการเพ่ิมขึ ้นใหม่นอกเหนือจากประเภทตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกำหนด และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ตลอด
ทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนประเภทใหม่นั้น   
  (2) กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื ่นในลักษณะที ่เป็นเง ินเพิ ่มพิเศษจากรายการประโยชน์                 
ตอบแทนอ่ืนที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกาศกำหนด  
  ข้อ 47  เมื ่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื ่นตามข้อ 46 แล้วให้                     
เสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คำนึงถึงสิทธิ สวัสดิการ ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ได้รับความจำเป็น ความ
เหมาะสม งบประมาณรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับไม่ก่อนวันที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น 



  ข้อ 48  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 46 (1) ให้มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กำหนดไว้เดิม  หรือการ
ยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 47 โดย
อนุโลม 
  ข้อ 49  การปรับปรุงการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลหรือลูกจ้าง
ขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลตามข้อ 46 (2) ให ้ม ีอ ัตราค่าตอบแทนเพิ ่มข ึ ้นหรือลดลงจากที ่กำหนด                    
ไว้เดิม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 47 โดยอนุโลม เว้นแต่การกำหนดให้มีอัตรา
ค่าตอบแทนลดลงต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนจะได้รับ หรือการ
ยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนนั้น จะกระทำมิได้  
  ข้อ 50  ในกรณีที ่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื ่นสำหรับพนักงาน             
ส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อ 46 แล้ว หากปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ไม่
สามารถบริหารจัดการการจ่ายเง ินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด                       
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่กำหนดตามข้อ 
46 (1) และ (2) เป็นลำดับแรก เพ่ือมิให้ขัดหรือแย้ง และไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
  การปรับปรุงหรือยกเลิกการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลดำเนินการตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 48 หรือข้อ 49 โดยอนุโลม 
  ข้อ 51  พนักงานส่วนตำบลอาจได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามท่ี  คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 52  พนักงานส่วนตำบลอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด 
  ข้อ 53  บำเหน็จบำนาญของพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
 
 


