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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ความหมาย 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล หมายถึง การให้บ าเหน็จความดีความชอบตอบแทนให้แก่
พนักงานส่วนต าบลที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา มีระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม และ พนักงานผู้ใดปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นที่ น่าพอใจของทาง
ราชการ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นค าชมเชย เชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการได้
เลื่อนขั้นเงินเดือน ตามควรแก่กรณี   
 ฉะนั้น  การเลื่อนขั้นเงินเดือน จึงหมายถึง  การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือนในขั้นที่สูงขึ้น 
เพ่ือตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา 

 ประเภทของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
องค์ประกอบของการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 1. คุณภาพและปริมาณงาน 
 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 3. ความสามารถและความอุตสาหะ 
 4. คุณธรรมและจริยธรรม  
    5. การรักษาวินัย 
 6. การปฏิบัติตนเหมาะสม 
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ัน  
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล หมวด 1๐ ลงวันที่  ๑๐ มกราคม  25๔๖  
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
 1. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล หมายถึงดังนี ้
 "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
 "ครึ่งปีแรก" หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 
 "ครึ่งปีหลัง" หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
 "ครึ่งปีท่ีแล้วมา"หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด  

3.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
  (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
  (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

4.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   
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5.   พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 2  แล้วเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย  ที่หนัก
กว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ ผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้ถูกงด
เลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว  ให้
ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่
จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

(3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา อบรม  หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริการส่วน
ต าบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
          (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
          (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
          (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ 
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
          (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
          (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย             
ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม  
   (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 
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6.  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์  สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้
ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้   ที่เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 
 7.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 5  และ  ข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
หรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ งานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  2  
มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  
พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็น พนักงานส่วนต าบลและข้อควร
พิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนื อ
ขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอ
ความเห็นเพือ่ประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 8.   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
 ในกรณีที่ พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดโอน  เลื่ อนต าแหน่ ง   ย้ าย  สับ เปลี่ ยนหน้ าที่   ไปช่ วย               
ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและ
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 9.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกเทศองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณารายงาน
ผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา เลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  6  ให้เลื่อนขั้น เงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
 
  
 

 



 
 

-๔- 
 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น  ถ้าในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปี
หลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผู้นั้นเป็นจ านวน
หนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือ
หลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์และ
ผลดีต่อทางราชการและสังคม 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า หรือประดิษฐ์สิ่งใด สิ่ง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิต 
  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

 (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อยยากล าบากและงานนั้น
ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดีแก่
ประเทศชาติ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ
พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 
 10.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาต
ให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่ง
เลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควร
จะได้เลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด 
 11. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นสมควรให้         
พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดได้ เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มีค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน             
พนักงานพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการ
สอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาดังนี้ 
  (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์  ให้
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
   
 

 



 
 

-๕- 
(2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  

ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอ
การเลื่อนไว้ในครั้งท่ีจะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่  30  
กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่
ละครั้งทีไ่ด้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

(3)  ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  หรือไล่ออก  จาก
ราชการหรือมีค าสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 
 12.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การส่วนต าบลเห็นสมควรให้ผู้ใด            
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และศาลได้ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อน
มีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อนและให้กันเงิน
ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ดังนี้ 
  (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้   ถ้าได้รอ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
  (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้า
ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษาให้
ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่ าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้
พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อน
ขั้นเงินเดือนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปี
สุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือโทษหนักกว่าจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่
ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดีให้
แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 
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13. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไว้           

เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 12   ให้ผู้มีอ านาจ
ดังกล่าวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ    และจนกว่า
ศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ 11 (1) (2) 
หรือ (3)  หรือตามข้อ 12 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดยถือเกณฑ์จ านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขั้น 
เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา เว้นแต่ผู้นั้นได้พ้นจากราชการไปแล้ว ตามผลของการถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตาม ข้อ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

14.   ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้ใด  แต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญให้ผู้นั้นใน วันที่  30  
กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 
 15.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วน
ต าบลผู้ใด  แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ 
ละครั้ง  ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 
ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของ
ครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได ้
  16. พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 5  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด  แต่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
การเฉพาะราย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

1. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความสามารถและความอุตสาหะจน
เกิดผลดีแก่ราชการ 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน    
       6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
   

 
 



 
 

-๗- 
8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว เกิน 
60 วันขึ้นไป 
   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึ้นไป 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 20 วันขึ้นไป 
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวเกิน 20 วันขึ้นไป 
   จ) ได้ลาพักผ่อนเกิน 20 วันขึ้นไป 
   ฉ) ไดล้าเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไดล้าไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเกิน 60 วันขึ้นไป และ  
  9) ได้มาท างานสายเกิน 10 วันขึ้นไป  

2. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น        
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น  ดังนี้ 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  ไม่
เกิน 40 วัน 
   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึ้นไป 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน15 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง 10-15 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อนระหว่าง 11-15 วัน 
   ฉ) ไมไ่ด้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไมไ่ด้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไมไ่ด้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 40 วัน และ  
  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 5 วัน และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใดดังนี้ 

 1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่นอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มค้นคว้าประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
 3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 

  4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
  5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
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3. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 1.5 ขั้น  
 กรณีท่ีพนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.0 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 

3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  ไม่
เกิน 30 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 10 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  6-10 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อนระหว่าง  6-10 วัน 
   ฉ) ไม่ได้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 30 วัน และ  
  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 3 วัน และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

ถ้าในครึ่งปีหลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก  กับ
ครึ่งปีหลังรวมกัน เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ส าหรับปีนั้น ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปี จ านวน 1.5 ขั้นได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง
ประการใด (คล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น) 

4. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2.0 ขั้น   
 กรณีท่ีพนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.5 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจ านวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  ไม่
เกิน 20 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  1.5 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อนระหว่าง  1-7 วัน 
   ฉ) ไม่ไดล้าเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
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ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 10 วัน และ  

4) ไม่ได้มาท างานสายและอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 
ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรก 

1.0 ขั้น แต่ไม่อาจเลื่อนขั้นได้  เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งปีหลัง พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัด
เกี่ยวกับวงเงิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้ง ปี 2.0 ขั้นได้  
การบริหารวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน ) 
  ให้มโีควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ ณ วันที่ 
1 มีนาคม  หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง  

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม)  
  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้น า
วงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ในครั้งที่ 1 (1 เมษายน) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน   โควตาร้อยละ 
15  ของจ านวนพนักงานส่วนต าบล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 
 3. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)  
                  และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 (0.5 ขั้น) ร้อยละ 4 (1.0 ขั้น) และร้อยละ 6 (1.5 ขั้น)  
     เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 
    เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 6  
   แต่ไม่ต้องน าเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2,4,6) ที่ใช้ไปแล้ว ในครั้งที่ 1 มาหักออก 
 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
  4.1 ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละประเภท
และระดับต าแหน่งตามตารางการก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือน 13 

4.2 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน)  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 
15  ณ วันที่ ๑ มีนาคม  ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงินร้อยละ 6 ของเงินเดือน ณ  วันที่ ๑ กันยายน 
ตามล าดับ 
  4.3 ให้แยกวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือนออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 
   • กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 
   • กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติ 
  4.4 ให้แจ้งผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละ
บุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้ น
ทราบด้วย 
  4.5 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  4.6  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๖๐ 
   
 
 



 
 

-๑๐- 
 

4.7 พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุกลับ ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการภายในวันที่ ๑ 
ธันวาคม หรือวันที ่๑ มิถุนายน แล้วแต่กรณี 

4.8 พนักงานส่วนต าบลที่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคมต้อง
มีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย โดยผู้มี
อ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  
  4.9 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรอืถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ได้รับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ก็ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน
แต่อย่างใด 
 

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

 
“พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงานการสอน

และสายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
“บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งในสายงาน

นิเทศการศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้ 
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป 
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้มีองค์ประกอบการประเมิน จ านวน ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม 

๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน 
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน 
ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานมาจัด

กลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
ระดับดีเด่น ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 
ระดับดีมาก ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
ระดับดี  ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ร้อยละ ๗๙.๙๙ 
ระดับพอใช้ ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
ระดับปรับปรุง ช่วงคะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา   
 
 
 
 



 
 
 

-๑๑- 
 

   ๒. การเลื่อนเงินเดือน 
   การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานทั่วไปนี้และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประกอบการ
พิจารณา 
   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม ปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
รวมทั้งให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบกับ
ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน และข้อควรพิจารณาอ่ืนของผู้นั้น 
   การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมิได้
ด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม แต่ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพ่ือให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันจะกระท ามิได้ 
   การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละคนใน
แต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศ
อัตราร้อยละของงฐานในการค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
   การค านวณเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบ 
   การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยปกติให้
เลื่อนปีละสองครั้ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนใน
วันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

(๒) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนใน
วันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 

พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

๑) ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ    
๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 ๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 ๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ

ไดป้ฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  
 ๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน

ประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
 



 
 
 

-๑๒- 
 
๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสถานศึกษา  

๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลา
ตาม (๖) หรือ (๗) และวันลา ดังต่อไปนี้  
    (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียเฉพาะ วัน
ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกิน

หกสิบวันท าการ 
  (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายโนขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  

(จ) ลาพักผ่อน 

   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  

(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมาย 

   (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลาป่วย
ตาม (๙) (ง) ให้นับเฉพาะวันท าการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๑๓- 

๓. ช่วงเงินเดือนและฐานในการค านวณ  

ให้ใช้ช่วงเงินเดือน และฐานในการค านวณ ส าหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 

อันดับ ช่วงเงินเดือน 
ฐานในการค านวณ 

ระดับ อัตรา 

คศ.๕ 
๖๐,๘๔๐ - ๗๖,๘๐๐ บน ๖๘,๕๖๐ 
๒๙,๙๘๐ - ๖๐,๘๓๐ ล่าง ๖๐,๘๓๐ 

คศ.๔ 
๕๐,๓๓๐ - ๖๙,๐๔๐ บน ๕๙,๖๓๐ 
๒๔,๔๐๐ - ๕๐,๓๒๐ ล่าง ๕๐,๓๒๐ 

ค.ศ.๓ 
๔๐,๒๘๐ - ๕๘,๓๙๐ บน ๔๙,๓๓๐ 
๑๙,๘๖๐ - ๔๐,๒๗๐ ล่าง ๓๗,๒๐๐ 

ค.ศ.๒ 
๓๐,๒๑๐ - ๔๑,๖๒๐ บน ๓๕,๒๗๐ 
๑๖,๑๙๐ - ๓๐,๒๐๐ ล่าง ๓๐,๒๐๐ 

ค.ศ.๑ 
๒๔,๘๙๐ - ๓๔,๓๑๐ บน ๒๙,๖๐๐ 
๑๕,๔๔๐ - ๒๔,๘๘๐ ล่าง ๒๒,๗๘๐ 

ครูผู้ช่วย 
๑๙,๙๑๐ - ๒๔,๗๕๐ บน ๒๒,๓๐๐ 
๑๕,๐๕๐ - ๑๙,๙๐๐ ล่าง ๑๗,๔๘๐ 

 

 

พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
   (ก) ปริมาณผลงาน 
   (ข) คุณภาพผลงาน 
   (ค) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
   (ง) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 



 
 
 

-๑๔- 
  ๒. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่สรรถนะ 
แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงานจริงของพนักงานจ้างเปรียบเทียบกับสมรรถนะและ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่ก าหนด มาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๑ 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ และสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับพนักงานส่วน
ต าบลในลักษณะงานเดียวกัน โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับปฏิบัติงานหรือระดับ
ปฏิบัติการแล้วแต่กรณี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ โดยก าหนด
ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๒ 
  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก ๔ ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 
๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ ๓ 
  ในแต่ละรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง โดย
ก าหนดช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 
  ดีเด่น  ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕  ถึง  ๑๐๐     คะแนน 
  ดีมาก  ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๙๕  คะแนน 
  ดี  ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๘๕  คะแนน 
  พอใช้  ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๗๕  คะแนน  
  ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ ๖๕    คะแนน  
  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปองค์การ 
บริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาใช้ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ หรืออาจปรับใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะ 
งานและวิธีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลือกใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างก็ได้ ส าหรับ 
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นได้เองหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
การประเมินดังกล่าวต้องครอบคลุมงาน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จของงานผลผลิตที่คาดหวัง จาก
การปฏิบัติงาน ตัวชีวัดผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

 

 

 



 

 

-๑๕- 

(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง ทั่วไปให้
ด าเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป้าหมาย ผลส าเร็จของงาน
ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างปฏิบัติ จากนั้นให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ซึ่งเป็นผู้ประเมิน และพนักงานจ้างแต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติ งานเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายและ/หรือ
ความส าเร็จของงานซึ่งพนักงานจ้างผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนด ดัชนีชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวัง ตาม (๒) ด้วย 

(ข) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินติดตาม ความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (ก) รวมทั้งคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงานที่ก าหนด 

(ค) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัด
พนักงานจ้างด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  

(๒) จัดส่งบัญชีรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานจ้าง
ตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 

   (๓) ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณามาตรฐาน ความโปร่งใสและเป็นธรรมของการ
ประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือน าไปใช้ ในการเลื่อนอัตรา
ค่าตอบแทน” 
 
 ๒. การเลื่อนค่าตอบแทน 

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการประเมินผล
การปฏิบัติงานในข้อ ๒๔ โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปี ที่แล้วมาจะต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่ง
หน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ต้องไม่ขาดรายการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๔) ต้องไม่สาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้วโดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

 

 



 

 

                                        -๑๖- 

 

(๕) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของ การประเมินผล
การปฏิบัติงานตามข้อ ๔๐ ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) สาอุปสมบท หรือสาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไม่เกิน 
๑๒๐ วัน 

(ข) สาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกิน
หกสิบวันท าการ 

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ เดินทางไปหรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

(จ) ลาพักผ่อน 

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระติมพล เข้ารับ การาการฝึก
วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะ วันท า การ





 

 



 

 

สรุปการก าหนดเกณฑ์การลา และ การมาท างานสาย เพื่อใช้ในการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

     การลา 
 
   ขั้น 

ลาป่วย ลาคลอดบุตร 
ลาไปช่วย เหลือ

ภริยา 
ที่คลอดบุตร 

ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน 
ลาเขา้รับการ
ตรวจเลือก 

ลาไปอบรม 
ศึกษา ฯ 
หรือดูงาน 

ลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่าง

ประเทศ 

ลาติดตาม 
คู่สมรส 

ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ด้านอาชีพ 

มาสาย 

0.5 ขั้น 60 วัน เกิน 90 วัน 20 วัน 20 วันข้ึนไป 20 วัน ได้ลา ได้ลา ได้ลา ได้ลา 60 วัน 10 วัน 
1 ข้ัน 40 วัน เกิน 90 วัน 15 วัน 10-15 วัน 11-15 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 40 วัน 5 วัน 

1.5 ข้ัน 30 วัน ไม่เกิน 90 วัน 10 วัน 6-10 วัน 6-10 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 30 วัน 3 วัน 
2 ข้ัน 20 วัน ไม่เกิน 90 วัน 5 วัน 1-5 วัน 1-7 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา 10 วัน ไม่ได้มาสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


