
 
ค้าสั่งเทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ที ่  109  /  ๒๕64 
เรื่อง   การเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕64 

ครั งที่ 1  (๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓1 มีนาคม ๒๕64) 
………………………………….. 

  

                   อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๕  มาตรา ๒๓ และมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 14และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั น
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส้าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ้าของเทศบาล พ.ศ.2558 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่น บัญชี 5) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย   จึงเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลสามัญ  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕64 ครั งที่ 1 (ตั งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓1 มีนาคม ๒๕64)  
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายค้าสั่งนี  

                    ทั งนี   ให้มีผลตั งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕64 -  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

                                         สัง่  ณ  วันท่ี    19   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
                                                                                                  
                                                             (นายกฤษณะพัธณ์  พงศ์อัครจิรา) 
                                                                 ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่
 น ายกเทศมนตรีต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
 
 
 
 
 
 



 
ค้าสั่งเทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ที่  110  /  ๒๕64 
เรื่อง  การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ้าเทศบาล  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕64 

ครั งที่ 1  (๑ ตุลาคม ๒๕64 - 31 มีนาคม ๒๕64) 
………………………………….. 

  

                    อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๑๕  มาตรา ๒๓ และมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ก้าหนดอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558  และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก้าหนดโควต้าและวงเงิน
เลื่อนขั นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส้าหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจ้าของเทศบาล พ.ศ.
2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558   จึงเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ้า   ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕64  ครั งที่ 1  
(ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 - ๓1 มีนาคม ๒๕64) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายค้าสั่งนี     
 

                    ทั งนี   ให้มีผลตั งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕64 -  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

                                         สัง่   ณ  วันท่ี   19  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
                                                                                                  

                               (นายกฤษณะพัธณ์  พงศ์อัครจิรา) 
                                                                 ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่
 น ายกเทศมนตรีต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค้าสั่งเทศบาลต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 

ที ่   112  / 2564 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ต้าแหน่งครู ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

ครั งที่ 1  (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม  2563 –  31 มีนาคม  2564) 
..................................................................... 

  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2544 ข้อ 32 
และมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 มติ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
จึงให้เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจ้าปีงบประมาณ 2564  ครั งที่ 1  (ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564)  ต้าแหน่งครู  จ้านวน  1  ราย 

                   เทศบาลตา้บลน า้ตกไทรโยคนอ้ย จงึเลือ่นเงนิเดอืนพนกังานครูเทศบาล ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายค้าสั่งนี  

    ทั งนี   ให้มีผลตั งแต่วันที่  ๑ เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 – 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

            สั่ง  ณ  วันที่  19  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

                                                            (นายกฤษณะพัธณ์  พงศ์อัครจิรา) 
                                                                ปลดัเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่
                                                         นายกเทศมนตรีต้าบลน ้าตกไทรโยคน้อย 
 


