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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ความหมาย 
  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลหมายถึง การให้บำเหน็จความดีความชอบ

ตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบลทีป่ระพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวนิัย และปฏิบัติราชการในรอบ

ครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธภิาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาล และ พนักงานผู้ใดปฏิบัติ

ตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่ น่า

พอใจของทางราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับบำเหน็จความชอบ ซ่ึงอาจเป็นคำชมเชย เครื่อง

เชิดชูเกียรติ  รางวัล หรือการได้เลื่อนขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณี   

  ฉะนั้น  การเลื่อนขัน้เงินเดือน จึงหมายถึง  การสั่งให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน

ในขัน้ที่สูงขึ้น เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา 

 

ประเภทของการเล่ือนข้ันเงินเดอืน 
 1. การเลื่อนขัน้เงินเดือนประจำป ี

 2. การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณถีึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

 

องค์ประกอบของการเล่ือนข้ันเงินเดอืน 
 1. คุณภาพและปริมาณงาน 

 2. ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของงาน 

 3. ความสามารถและความอุตสาหะ 

 4. คุณธรรมและจริยธรรม  

    5. การรกัษาวนิัย 

 6. การปฏิบัติตนเหมาะสม 

 

กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑. พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 

 ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวดันคราชสีมา  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนกังานส่วนตำบล ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ประกาศหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนกังานสว่นตำบล 

  1. หลกัเกณฑ์การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบลหมายถึงดงันี ้

  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวนัที่  31  มีนาคม 

  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่  1 เมษายน  ถึงวันที ่30 กนัยายน 

  "ครึ่งปีท่ีแล้วมา" หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปแีรกหรือครึ่งปีหลงั  ที่ผ่านมาแล้ว                 

แต่กรณ ี

  2.   ให้ผู้บงัคับบัญชาและผู้ที่ไดร้ับมอบหมายประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิล              

การปฏิบัตงิานของพนกังานส่วนตำบลปลีะสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่คณะกรรมการ

พนักงาน            เทศบาลกำหนด 

  3.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี ้

   (1)  ครั้งทีห่นึ่งครึ่งปแีรก  เลื่อนวนัที่ 1 เมษายนของปทีีไ่ด้เลื่อน 

   (2)  ครั้งที่สองครึ่งปหีลงั  เลื่อนวนัที่ 1 ตลุาคมของปีถดัไป 

  4.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้เลื่อนได้ไม่เกนิขัน้สงูของอันดับ

เงินเดือนสำหรับตำแหน่งทีไ่ด้รบัแตง่ตั้ง   

  5.   พนกังานส่วนตำบลซ่ึงจะได้รับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งขัน้ในแตล่ะครั้ง

ต้องอยู่ในหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี ้

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัตงิานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และ

ด้วยความอุตสาหะจนเกดิผลดหีรือความก้าวหน้าแกร่าชการ  ซ่ึงผู้บังคบับัญชาได้พิจารณาประเมินตาม

ขอ้  2   แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขัน้เงนิเดือนครึ่งขัน้  

  (2)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาจนถงึวันออกคำสั่งเลื่อนขัน้เงินเดอืนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษ

ทางวนิัย  ที่หนกักว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถกูศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดที่เกี่ยวกบั

การปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนง่หน้าทีร่าชการของตน

ซ่ึงมใิช่ความ   ผิดที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์ทีส่มควรได้เลื่อนขัน้เงินเดือนและได้

ถูก งดเลื่อนขัน้เงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวนิัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี

นั้น  มาแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจำครึ่งปีต่อไปให้ผู้นัน้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  หรือ

วันที่ 1 ตลุาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเปน็ตน้ไป 
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   (3)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ถกูสั่งพกัราชการเกนิกว่าสองเดือน 

   (4)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

   (5)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาไดร้ับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่

เดือน 

   (6)  ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไป

ศึกษา อบรม  หรือดงูาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ราชการไปศกึษาฝึกอบรม  และ

ดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ต้องได้ปฏิบตัิหน้าทีร่าชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

   (7)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครัง้ที่

นายกเทศมนตร ี หรือผู้ซ่ึงไดร้ับมอบหมายกำหนดเปน็หนังสือไวก้่อนแล้ว  โดยคำนึงถงึลกัษณะงานและ

สภาพทอ้งที่อันเปน็ที่ตั้งของแตล่ะส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

   (8)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกิน

ยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปนี ้

           (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพธิฮีัจย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงนิเดือน 

           (ข)  ลาคลอดบตุรไม่เกินเก้าสิบวัน 

           (ค)  ลาป่วยซ่ึงจำเป็นต้องรกัษาตัวเปน็เวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือ

หลายคราว รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ 

           (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตัิราชการตามหน้าที่

หรือในขณะ เดนิทางไปหรือกลับจากปฏิบัตริาชการตามหน้าที ่

           (จ)  ลาพักผ่อน 

           (ฉ)  ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

           (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 

การนับจำนวนวนัลาไม่เกนิยี่สบิสามวันสำหรับวนัลากจิส่วนตัวและวันลาป่วย             

ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม  

    (ง)  ให้นับเฉพาะวันทำการ 

  6.  พนกังานเทศบาลซ่ึงจะได้รบัการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนหนึ่งขัน้ในแต่ละครั้งต้อง

เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนครึ่งขัน้ตามขอ้ 5  และอยู่ในหลกัเกณฑ์

ประการใดประการหนึง่หรือหลายประการดังต่อไปนีด้้วย 

   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีย่ิงต่อทางราชการและสังคมจนถือเปน็ตัวอย่างทีด่ีได้ 
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   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคดิริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือ

ประดิษฐ ์ สิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพเิศษ  และทางราชการได้ดำเนนิการตาม

ความคดิริเริ่มหรือไดร้ับรองให้ใช้การคน้คว้าหรือสิ่งประดิษฐน์ั้น 

   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมี

การต่อสู้  ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพเิศษ 

   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกนิกว่าระดบัตำแหน่งจนเกดิประโยชนต์่อ

ทางราชการเป็นพเิศษ  และปฏิบตัิงานในตำแหน่งหน้าทีข่องตนเปน็ผลดดี้วย 

   (5)  ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย 

ยากลำบากเปน็พเิศษและงานนั้นได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชนต์่อทางราชการและสงัคม 

   (6)  ปฏิบัติงานที่ไดร้ับมอบหมายใหก้ระทำกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จ

เป็นผลดีย่ิงแก่ประเทศชาต ิ

  7.  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานเทศบาลตามขอ้ 5  และ  ขอ้ 6  ให้

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิลการปฏิบัต ิ

งานที่ไดด้ำเนินการตามขอ้  2  มาเป็นหลกัในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้ที่หนึ่งและครั้งทีส่อง  

โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาทำงาน  การรักษาวนิัย  การปฏิบตัิตาม

เหมาะสมกับการเป็น พนกังานเทศบาลและขอ้ควรพจิารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการ

พจิารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถงึนายกเทศมนตรี 

  ในการพจิารณารายงานตามวรรคหนึง่  ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือแตล่ะระดับทีไ่ด้รบั          

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาของนายกเทศมนตรดี้วย 

  8.   การพจิารณาผลการปฏิบัตงิานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ               

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในครึ่งปทีี่แล้วมาเปน็

เกณฑ ์เวน้แต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามขอ้ 5 (5) หรือ (6)  ใหน้ับช่วงเวลาปฏิบตัิราชการไม่น้อยกว่าสี่

เดือนเป็นเกณฑ์พจิารณา 

  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดโอน  เลื่อนตำแหน่ง  ยา้ย  สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วย               

ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพเิศษอื่น

ใดหรือลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาใหน้ำผลการ

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นั้นทกุตำแหนง่และทุกแห่งมาประกอบการพจิารณาด้วย 

  9.   ในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแตล่ะครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พจิารณารายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามขอ้ 7   ถ้าเห็นว่าพนกังานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลกัเกณฑ์

ที่จะได้รับการพจิารณา เลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ขัน้ตามขอ้  5   และปฏิบตัิตนเหมาะสมกับการเปน็

พนักงานส่วนตำบล ให้เลื่อนขัน้      

 



5 

 

เงินเดือนใหแ้ก่ผู้นัน้ครึ่งขัน้  ถ้าเหน็ว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัตงิานอยู่ในหลกัเกณฑต์ามขอ้  6  ให้

เลื่อนขัน้ เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขัน้ 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น  

ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้น

เงินเดือนหนึ่งขั้นสำหรับปีนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทั้งปี

ของพนักงานผู้นั้นเป็นจำนวนหนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นั้นจะต้องอยู่ใน

หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนีด้้วย 

   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลด ี มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล  อัน

ก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสงัคม 

   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคดิริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้คน้คว้า  หรือ

ประดิษฐส์ิ่งใด  สิ่งหนึ่งซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตราย  หรือมีการ

ต่อสู้ที่เสีย่งต่อความปลอดภัยของชีวิต 

   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกนิกว่าระดบัตำแหน่งจนเกดิประโยชนต์่อ

ทางราชการและปฏิบัติงานในตำแหนง่หน้าที่ของตนเปน็ผลดีด้วย 

  (5)  ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย  

ยากลำบากและงานนั้นได้ผลดีเปน็ประโยชนต์่อทางราชการและสังคม 

   (6)  ปฏิบัติงานที่ไดร้ับมอบหมายใหก้ระทำกจิการอย่างใดอย่างหนึง่จนสำเร็จ

เป็นผลดแีก่ประเทศชาต ิ

  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจำกัด

เกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขัน้เงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีหลัง  

พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหนึ่งขัน้อีก  และไม่มี

ขอ้จำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมี

คำสั่งให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเป็นจำนวนสองขัน้ได้ 

  10.  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดือนครึ่งปใีห้แก่พนกังานส่วนตำบล ซ่ึงในครึ่งปีทีแ่ล้ว

มา ได้รับอนุญาตใหล้าไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศตามขอ้ 5(8)(ช)ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพจิารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกนิครึ่งขัน้เม่ือผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้สั่งเลื่อน

ยอ้นหลงั 
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ไปในแต่ละครัง้ที่ควรจะได้เลื่อน  ทัง้นี ้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่

นายกเทศมนตรกีำหนด 

  11.  ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครั้ง  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

เห็นสมควรให้  พนักงานส่วนตำบล ผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้ มีคำสั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวน พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นว่ากระทำผิดวนิัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคำสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวก้่อน  และให้กันเงินสำหรับ

เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เม่ือการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลพจิารณาดังนี้ 

   (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูก

ลงโทษภาคทัณฑ์  ให้สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่ง

ครั้งให้สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนยอ้นหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออก

จากราชการไปแล้วก็ตาม 

   (2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถกูลงโทษตัดเงินเดอืน  หรือ

ลดขั้นเงินเดือน  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ้ ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครั้ง

ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวใ้นครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วย

เหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งด

เลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะ

เกษียณอายุตามกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่

นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่  30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้น

จากราชการส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนยอ้นหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือน

ไว้ 

   (3)  ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนมคีำสัง่ลงโทษ ปลดออก  

หรือไล่ออก  จากราชการหรือมีคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ใหง้ดเลื่อนขัน้

เงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สำหรับผู้ที่ถกูแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนว่ากระทำผิดวนิัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ใหแ้ยกพจิารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครัง้ นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล

เห็นสมควรให้ผู้ใดได้เลื่อนขัน้เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นัน้ถกูฟอ้งคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าทีร่าชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์ของตำแหนง่หน้าทีร่าชการของตน  ซ่ึง 
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มิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ 

ต่างให้  และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน และให้กันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวด้้วย  เม่ือศาลได้มีคำพพิากษาแล้ว  

ให้นายกเทศมนตรีพิจารณา  ดังนี้ 

   (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ

เลื่อนไวไ้ด้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอ้นหลังไปในแต่ละ

ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว ้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 

   (2)  ถ้าศาลพพิากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจำคุก  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอ

การเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวใ้น

ครั้งที่ศาลพพิากษาให้ลงโทษ ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุ

ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขัน้เงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อน

ขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้ายแต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนขั้น

เงินเดือนไวใ้นวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอื่นให้สั่ง

เลื่อนขัน้เงินเดือนยอ้นหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

   (3)  ถ้าศาลพิพากษาใหล้งโทษจำคุกหรือโทษหนกักว่าจำคุก  ใหง้ดเลื่อนขัน้

เงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สำหรับผู้ที่ถกูฟอ้งคดีอาญา

หลายคดีให้แยกพจิารณาเปน็คด ีๆ  ไป 

  13.ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

เทศบาลผู้ใดไว ้เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  และเหตุถูกฟอ้งคดีอาญาตาม

ข้อ 12 ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนผู้นั้นไวจ้นกว่าการสอบสวนและการพจิารณาทาง

วนิัยแล้วเสร็จ และจนกว่าศาลมคีำพพิากษาแล้วจึงให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนพจิารณาการเลื่อน

ขัน้เงินเดือนตามขอ้ 11 (1) (2) หรือ (3)  หรือตามขอ้ 12 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดย

ถือเกณฑ์จำนวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขัน้ เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา เว้นแต่ ผู้นั้นได้

พน้จากราชการไปแล้ว ตามผลของการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  หรือตามผลของ

การถูกฟ้องคดีอาญาตาม ข้อ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ

เลื่อนไวไ้ด้ตามผลของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีทีน่ายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลพจิารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือน

ให้พนักงานเทศบาลผู้ใด  แต่ผู้นั้นจะต้องพน้จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย

บำเหน็จบำนาญ  ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อ 
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ประโยชน์ในการคำนวณบำเหนจ็บำนาญให้ผู้นัน้ใน วนัที ่ 30  กันยายนของครึ่งปสีุดท้ายก่อนทีจ่ะพ้น

จากราชการ 

  15.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพจิารณาเห็นสมควรเลื่อนขัน้เงินเดือน

ให้พนักงานเทศบาลผู้ใด  แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจาก

ราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนในแต่ละครั้ง  ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 

1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนให้ผู้นั้นยอ้นหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 

  16. พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขัน้เงินเดือนได้ครึ่งขัน้ตามข้อ 

5  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทำงานสายตามที่

กำหนดแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็น

กรณีพเิศษให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพจิารณาอนุมัติ

ให้สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเป็นการเฉพาะราย 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล

กุดพิมาน 
 

1. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
  1) ในครึง่ปีที่แล้วมาได้ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของตนเองดว้ยความสามารถและความ

อุตสาหะจนเกดิผลดแีกร่าชการ 

  2) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ถกูสัง่ลงโทษทางวนิัยที่หนกักว่าโทษภาคทัณฑ ์

  3) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ถกูพักราชการเกินกว่า 2 เดอืน 

  4) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  5) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาไดร้ับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน    

       6) ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ต่างประเทศฯ ต้องปฏิบตัิราชการในครึง่ปี ทีแ่ล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

  7) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที ่นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลกำหนดเปน็หนังสือไวก้่อนแล้ว 
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  8) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบตัิราชการ 6 เดอืน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำบลกำหนด ดังนี ้  

   ก) ไดล้าป่วยซ่ึงจำเป็นต้องรกัษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว เกนิ 60 วันขึ้นไป 

   ข) ได้ลาคลอดเกนิ 90 วัน ขึ้นไป 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 20 วนัขึ้นไป 

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวเกิน 20 วันขึน้ไป 

   จ) ได้ลาพกัผ่อนเกิน 20 วนัขึ้นไป 

   ฉ) ไดล้าเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

   ช) ได้ลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเกิน 60 วันขึน้ไป และ  

  9) ได้มาทำงานสายเกิน 10 วนัขึ้นไป  

 

2. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น        
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลกัเกณฑท์ี่จะไดร้ับการพจิารณาเลื่อนขัน้ 0.5 ขัน้  ดังนี ้

  1) ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ต่างประเทศฯ ต้องปฏิบตัิราชการในครึง่ปี ทีแ่ล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

  2) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครัง้ที่ นายกองคก์าร

บริหารส่วนตำบล กำหนดเป็นหนังสือไวก้่อนแล้ว 

  3) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบตัิราชการ 6 เดอืน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำบลกำหนด ดังนี ้  

   ก) ไดล้าป่วยซ่ึงจำเป็นต้องรกัษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว  ไม่เกิน 40 วนั 

   ข) ได้ลาคลอดเกนิ 90 วัน ขึ้นไป 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน15 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง 10-15 วนั 

   จ) ได้ลาพกัผ่อนระหว่าง 11-15 วนั 

   ฉ) ไม่ไดล้าเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
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   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 40 วัน และ  

  4) ได้มาทำงานสายไม่เกนิ 5 วนั  

 และอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดงันี้ 

 1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดตี่อทางราชการ 

 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคดิริเริ่ม คน้คว้า ประดิษฐ์ซ่ึงเป็นประโยชน ์ต่อทางราชการ

เป็นพเิศษ 

 3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก 

  4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนกักว่าระดับตำแหนง่จนเกดิประโยชน์ ต่อทางราชการเปน็

พเิศษ 

  5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเปน็

พเิศษ และงานนัน้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

  6) ปฏิบัติงานที่ไดร้ับมอบหมายให้ทำกิจกรรมจนสำเร็จเป็นผลดีย่ิงแก่ประเทศชาติ 

 

3. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น  
 กรณทีี่พนกังานได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ปีแรกไม่ถึง 1.0 ขัน้  ดงันี ้

  1) ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ต่างประเทศฯ ต้องปฏิบตัิราชการในครึง่ปี ทีแ่ล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

  2) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครัง้ที่ นายกองคก์าร

บริหารส่วนตำบลกำหนดเปน็หนังสือไวก้่อนแล้ว 

  3) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบตัิราชการ 6 เดอืน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่

นายกเทศมนตรกีำหนด ดังนี ้  

   ก) ไดล้าป่วยซ่ึงจำเป็นต้องรกัษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว  ไม่เกิน 30 วนั 

   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 10 วนั    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  6-10 วัน 

   จ) ได้ลาพกัผ่อนระหว่าง  6-10 วนั 

   ฉ) ไม่ไดล้าเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

11 



   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 30 วัน และ  

  4) ได้มาทำงานสายไม่เกนิ 3 วนั  

  และอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดงันี้ 

ถ้าในครึง่ปีหลัง นายกเทศมนตรีได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานครึง่ปีแรก  กบัครึ่งปหีลงัรวมกนั 

เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน 1.0 ขัน้ สำหรับปนีั้น ให้เลื่อนขัน้เงินเดือน 

รวมทั้งปี จำนวน 1.5 ขัน้ได้ แต่ผลการปฏิบัตงิานทั้งปีของพนักงานจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง

ประการใด (คล้ายคลงึกับหลกัเกณฑ์ผู้ที่ได้รับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 1.0 ขัน้) 

 

4. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2.0 ขั้น   
 กรณทีี่พนกังานได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึง่ปีแรกไม่ถึง 1.5 ขัน้  ดงันี ้

  1) ในครึง่ปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ต่างประเทศฯ ต้องปฏิบตัิราชการในครึง่ปี ทีแ่ล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 

  2) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครัง้ที่ นายกองคก์าร

บริหารส่วนตำบลรกีำหนดเป็นหนังสือไวก้่อนแล้ว 

  3) ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบตัิราชการ 6 เดอืน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่

นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำบลกำหนด ดังนี ้  

   ก) ไดล้าป่วยซ่ึงจำเป็นต้องรกัษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลาย

คราว  ไม่เกิน 20 วนั 

   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  1.5 วัน 

   จ) ได้ลาพกัผ่อนระหว่าง  1-7 วัน 

   ฉ) ไม่ไดล้าเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 10 วัน และ  

  4) ไม่ได้มาทำงานสาย 
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  และอยู่ในหลกัเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดงันี้ 

 ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑท์ี่ควรจะได้รับ การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

ครึ่งปีแรก 1.0 ขัน้ แต่ไม่อาจเลื่อนขัน้ได ้ เพราะมีขอ้จำกัดเกี่ยวกบัวงเงนิ ที่ใช้เลื่อนขัน้เงินเดือน ถ้าใน

การเลื่อนขัน้เงนิเดือนครึ่งปีหลงั พนกังานมีผลการปฏิบตัิงานอยู่ใน เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

1.0 ขัน้อีก และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงิน นายกเทศมนตรีอาจมคีำสัง่เลื่อนขัน้เงนิเดือนรวมทั้ง ปี  

2.0 ขัน้ได้  

 

การบริหารวงเงินที่ใช้ในการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
 

 1. การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ) 
  ให้มีโควตาการเลื่อนขัน้เงินเดือน 1.0 ขัน้ ได้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของจำนวนขา้ราชการ 

ณ วันที ่1 มีนาคม  หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเปน็จำนวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึง่ให้ปดัทิง้  

 

 2. การเล่ือนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม)  
  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงนิเดือนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 

โดยใหน้ำวงเงินที่ได้ใช้เลือ่นขัน้เงินเดือนไปแล้ว ในครัง้ที่ 1 (1 เมษายน) มาหกัออกก่อน ทั้งนี ้ต้องอยู่ใน   

โควตาร้อยละ 15  ของจำนวนพนักงานส่วนตำบล ณ วนัที่ 1 มีนาคม 

 

 3. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)  
     และไดร้ับเงนิตอบแทนพเิศษร้อยละ 2 (0.5 ขัน้) ร้อยละ 4 (1.0 ขัน้) และร้อยละ 6 

(1.5 ขัน้)  

     เลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้ที่ 1 ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 

    เลื่อนขัน้เงินเดือนครัง้ที่ 2 ให้อยู่ในวงเงนิร้อยละ 6  

   แต่ไม่ต้องนำเงินตอบแทนพเิศษ (ร้อยละ 2,4,6) ที่ใช้ไปแล้ว ในครัง้ที่ 1 มาหักออก 

 

 4. การเล่ือนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 

   4.1 ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงนิเดือน สำหรับการเลื่อนขัน้เงินเดือนใน

แต่ละประเภทและระดบัตำแหน่งตามตารางการกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน  
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   4.2 ให้เลื่อนขัน้เงนิเดือนพนกังานส่วนตำบลครัง้ที่ ๑ (๑ เมษายน)  ต้องอยู่ใน

โควตาร้อยละ 15  ณ วันที ่๑ มีนาคม  ครัง้ที่ ๒ (๑ ตลุาคม) ภายในวงเงินร้อยละ 6 ของเงนิเดือน ณ  

วันที่ ๑ กนัยายน ตามลำดับ 

   4.3 ให้แยกวงเงินการเลื่อนขัน้เงินเดือนออกเป็นอย่างนอ้ย 2 กลุ่ม คอื 

    • กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบรหิาร 

    • กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัต ิ

   4.4 ให้แจ้งผลการเลื่อนขัน้เงินเดือนให้พนกังานเทศบาลทราบ ซ่ึงเปน็ขอ้มูล

เฉพาะของแตล่ะบุคคลสำหรับพนกังานส่วนตำบลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขัน้เงนิเดือน ใหแ้จง้เหตุผลที่ไม่ได้

เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นั้นทราบด้วย 

   4.5 พนักงานส่วนตำบลซ่ึงจะได้รับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน ในแต่ละ

ครั้งต้องอยูใ่นหลักเกณฑ์ทีก่ำหนด 

   4.6  พนกังานส่วนตำบลซ่ึงจะได้รับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนในแตล่ะ

ครั้งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการไม่ต่ำกวา่ระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๖๐ 

   4.7 พนักงานส่วนตำบลที่บรรจเุขา้รับราชการทัง้กรณบีรรจุใหม่ และบรรจุ

กลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปทีี่แล้วมาเปน็เวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ใน

เกณฑไ์ด้รบัการพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนในวนัที่ ๑ เมษายน หรือวนัที่ ๑ ตลุาคม จะต้องไดร้ับการ

บรรจุเข้ารบัราชการภายในวนัที่ ๑ ธนัวาคม หรือวนัที ่๑ มิถุนายน แล้วแตก่รณ ี

   4.8 พนกังานส่วนตำบลที่ถงึแก่ความตายก่อนหรือในวนัที่ 1 เมษายน หรือ

วันที่ 1 ตลุาคมต้องมีเวลาปฏิบตัิราชการในรอบครึ่งปีทีแ่ล้วมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่

ถึงแก่ความตาย โดยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความ

ตาย เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ  

   4.9 ในกรณีทีพ่นกังานส่วนตำบลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใน

กรณถีกูกล่าวหาว่ากระทำผิดวนิัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟอ้งคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน กใ็ห้สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนให้แก่พนกังานส่วนตำบล

ผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่อย่างใด 
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สรุปการกำหนดเกณฑ์การลา และ การมาทำงานสาย เพ่ือใช้ในการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 
     การลา 

 

   ขั้น 

ลาป่วย ลาคลอดบุตร 

ลาไปช่วย 

เหลือภริยา 

ท่ีคลอดบุตร 

ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน 
ลาเข้ารับการ

ตรวจเลือก 

ลาไปอบรม 

ศกึษา ฯ 

หรือดูงาน 

ลาไปปฏิบัตงิานใน

องค์การระหว่าง

ประเทศ 

ลาตดิตาม 

คู่สมรส 

ลาไปฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ

ด้านอาชีพ 

มาสาย 

0.5 ขั้น 60 วัน เกิน 90 วัน 20 วัน 20 วันขึน้ไป 20 วัน ได้ลา ได้ลา ได้ลา ได้ลา 60 วัน 10 วัน 

1 ขั้น 40 วัน เกิน 90 วัน 15 วัน 10-15 วัน 11-15 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 40 วัน 5 วัน 

1.5 ขั้น 30 วัน ไม่เกิน 90 วัน 10 วัน 6-10 วัน 6-10 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 30 วัน 3 วัน 

2 ขั้น 20 วัน ไม่เกิน 90 วัน 5 วัน 1-5 วัน 1-7 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 10 วัน ไม่ได้มาสาย 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสว่นตำบล 

……………………….…………… 

ตามที ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านนขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ได้จัดทำคู่มือการพจิารณาการเลือ่นขัน้เงินเดอืนของพนกังานส่วนตำบนขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ

พจิารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงาน

ส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นไปด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม และมีความ

ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่กำหนด  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1๗  (๕) มาตรา ๑๘ และมาตรา 2๖ วรรคเจ็ด แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพมิาน 

จึงประกาศใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

โดยมีผลบังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที ่ 9  ธนัวาคม  พ.ศ. 25๖๓ 

 

(นางนาฎธยาน์  แสนประสิทธิ)์ 

นายกองคก์ารรบริหารส่วนตำบลกุดพมิาน 


