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ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธืการจ่ายเงินเพิ่มสำ'ตุรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการ.สมควรกำหนดให้มีประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่ม ีเหตุพ ิเศษ ตำแหน่ง ด้า นพัส ดุ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานทั่ว ไปเกี่ย วกับ เงิน เพิ่ม สำหรับ ตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญ ญัต ิระเบียบบริห ารงานบุค คล
ส่ว นห้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุค คล
ส่วนห้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนห้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔
และที่แกํไชเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕ ชองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็น รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายได้ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เรื่อ ง กำหนดตำแหน่ง และเงิน เพิ่ม สำหรับ ตำแหน่ง ที่ม ีเหตุพ ิเศษ
ชองข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลงวัน ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการกลาง
ข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เรื่อ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับ เงิน เพิ่ม สำหรับ ตำแหน่งที่ม ีเหตุพ ิเศษ
ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมติค ณะกรรมการข้าราชการองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัด จังหวัด นครศรีธ รรมราช ในการประชุม คเงที่ ๙/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
เห็นชอบกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
จัง หวัด นครศรีธ รรมราช เรื่อ ง หลักเกณฑ์ และวิธ ีก ารจ่า ยเงิน เพิ่ม สำหรับ ตำแหน่งที่ม ีเหตุพ ิเศษ ตำแหน่ง
ด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้น ำหลัก เกณฑ์ และคุณ สมบัต ิข องผู้ม ีส ิท ธิท ี่จ ะได้ร ับ เงิน เพิ่ม ตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั่งนี้ให้
“ข้า ราชการ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริ'หารส่วนจังหวัด ซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ป ฏิบ ัติราชการโดยได้รับ เงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงิน เดือนชององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
หรือจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนำมาจัดเป็นเงินเดือนชองข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“เงินเพิ่ม” หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษชองข้าราชการตามประกาศนี้
“การจัด ซื้อ จัด จ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เข่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๒“พัส ดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสริาง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในพระราซบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕:๖๐
“การบริห ารพัส ดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
'‘ผู้ม ีส ิท ธิ” หมายความว่า ข้า ราชการผู้ด ำรงตำแหน่ง ที่เ กี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
หรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เจ้า พนัก งานพัส ดุแ ละตำแหน่ง อื่น ที่ค ณะกรรมการกลางข้า ราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด กำหนด
โดยความเห็น ของกระทรวงการคลังและต้อ งเป็น ผู้ผ ่า นการอบรมหลัก สูต รมาตรฐานวิช าชีพ ด้า นการจัด ซื้อ
จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ตามที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดและได้ร ับ วุฒ ิบ ัต รด้า นการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
และการบริหารพัสดุจากกรมบัญชีกลาง
ข้อ ๔ การเบิก จ่า ยเงิน เพิ่ม ให้แ ก,ผู้มีสิท ธิ ให้น ำหลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข วิธ ีก าร และอัต รา
ที่ก ระทรวงการคลัง กำหนด ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยเงิน เพิ่ม สำหรับ ตำแหน่ง ที่ม ีเหตุพ ิเศษ
ตำแหน่งด้านพัสดุ หรือประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มาใข้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕ ให้น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เป็น ผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิก ารเบิก จ่า ยเงิน เพิ่ม
ให้แก่ผู้มีสิทธิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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