
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

เรื่อง  หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 

 และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙ 

*********************** 

  อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา ๒๕  วรรคเจ็ด  ประกอบมาตรา ๑๓ (๓ ) แห ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลาง

พนักงานสวนตําบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน

ตําบล พ.ศ.๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  มติคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ในการ

ประชุมครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

จังหวัดขอนแกน  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๙  องคการบริหารสวน

ตําบลสีชมพูจึงประกาศหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และพนักงานครูองคการบริหาร

สวนตําบล  ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เรื่องหลักเกณฑการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๙” 

  ขอ ๒  ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๙ เปนตนไป 

  ขอ ๓  ในประกาศนี้ 

  "ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 

  "ครึ่งปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม 

  "ครึ่งปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  ๑  เมษายน  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

  "ครึ่งปที่แลวมา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมาแลวแตกรณ ี                 

  ขอ ๔ ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานครู

องคการบริหารสวนตําบลปละสองครั้ง ตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวสําหรับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ ๕  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล  

ใหเลื่อนปละสองครั้ง    ดังนี้ 

(๑) ครั้งที ่๑  เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก  โดยใหเลื่อน

ในวันที่ ๑  เมษายนของปที่ไดเลื่อน 

(๒) ครั้งที ่๒  เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง  โดยใหเลื่อน

ในวันที่ ๑  ตุลาคมของปถัดไป 

 

                                                                                             /ขอ ๖ การเลื่อนขั้นเงนิเดือน... 



     -๒- 

                     ขอ ๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล

ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนสําหรับประเภทตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งนั้น  

  ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะไดรับการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความ 

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  ๔   แลวเห็น

วาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(๒) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาทีร่าชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (๓)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 

  (๔)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  (๕) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน หรือได

ปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 

  (๖) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  หรือปฏิบัติ การวิจัย 

ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 

  (๗) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน  

          (๘) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา  หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการบริหารสวน

ตําบลกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวน

ราชการหรือหนวยงาน 

  (๙)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวันแตไม

รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี ้

         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

         (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

         (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว           

รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 

         (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ          

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

         (จ)  ลาพักผอน 

         (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

 

          /(ช)ลาไปปฏิบัติงาน... 



      -๓- 
 

          (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

    (ซ)  ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวาง

ลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

   (ฌ)  ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

   การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย  ให

นับเฉพาะวันทําการ 

  ขอ ๘  พนักงานสวนตําบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะไดรับการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้งตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ ๗  และอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) ปฏิบัติงานตามหนาที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน   และมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่

ดีได 

  (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐ          

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได

รับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 

  (๓) ปฏิบัติงานตามหนาที่ ท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการตอสู     

เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

  (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ

เปนพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาทีข่องตนเปนผลดีดวย 

  (๕) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษและ

งานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

  (๖)  ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่งแก

ประเทศชาต ิ

  ขอ ๙  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและพนักงานครูองคการบริหาร

สวนตําบลตามขอ ๗  และขอ ๘  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการ

ตามขอ  ๔  มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกับ

ขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเปน พนักงานเทศบาล

และขอควรพิจารณาอื่น ๆ  ของผูนั้นแลวรายงานผลการพิจารณานั้น  พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอ

ผูบังคบับัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ          

รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลดวย 

 

               /ขอ ๑๐ การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน... 



     -๔- 

                       ขอ ๑๐  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหนับชวงเวลาการ               

ปฏิบัติงานตามขอ  ๗ (๙)  ในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเกณฑ เวนแต  ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๗ (๕) หรือ (๖) 

หรือ (๗) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 

  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดโอน  เลื่อนตําแหนง  ยาย  สับเปลี่ยนหนาที่  ไปชวย               

ราชการในหนวยราชการอ่ืน  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไป

ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  ๗ (๙) (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการและ

การปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

  ขอ ๑๑  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  นายกองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๙  ประกอบกับขอ ๑๓  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูใน

หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ  ๗   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ขาราชการ  ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งข้ัน  ถาเห็นวาพนักงานผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูใน

หลักเกณฑตามขอ  ๘  ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 

  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้น  แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหไดเพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับ

โควตาที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น   ถาในการเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งปหลังพนักงานสวนตําบล

ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยูในเกณฑที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับ

จํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น   นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งใหเลื่อนข้ัน

เงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได ทั้งนี้ตองอยูในโควตารอยละ ๑๕ ของจํานวน

ขาราชการที่ครองตําแหนงอยู ณ วันที่ ๑ มีนาคม   

           ขอ ๑๒  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล  ซึ่งในครึ่งปที่แลวมา          

ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ  ๗ (๙) (ช) หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดาน

อาชีพตามขอ ๗ (๙) (ฌ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ัน  ทั้งนี้ ให

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ขอ ๑๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

พนักงานสวนตําบล  เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวน

ตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้  ประกอบดวย  

ประธานกรรมการ  และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา  ๓ คน  เปนกรรมการ ในกรณีที่องคการบริหารสวน

ตําบลมีสถานศึกษาในสังกัดใหแตงต้ังผูบริหารสถานศกึษารวมเปนกรรมการดวย  และใหพนักงานสวนตําบลที่

รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ 

  ขอ ๑๔  นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุที่พนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญามาเปนเหตุใน

การไมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมได 

                     /ขอ ๑๔ นายกองคการบริหารสวนตําบล... 



๕- 

    

           ขอ ๑๕  ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  

และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําให

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ  และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน  ถาถูกสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนมาแลวเพราะ

เหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ  จะสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่ง

เพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได 

  ขอ ๑๖  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให

การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ใหนายก

องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี ้

  ขอ ๑๗  ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนแต

ผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ

บํานาญ ในวันที่ ๓๐ กันยายนของปที่พนจากราชการ 

  ขอ ๑๘  ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน  

แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑  ตุลาคม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่ง

เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคาํนวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวนัที่ผูนั้นถึงแกความตาย 

  ขอ ๑๙  พนักงานสวนตําบลผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตาม

ขอ ๗ เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามที่กําหนดหรือเหตุจําเปน

นอกจากกรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลววามีเหตุผลพิเศษที่ตองเลื่อนข้ัน

เงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดพรอมดวย

เหตุผล เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดวย จึงจะเลื่อนขั้นเงินเดือนได 

  ขอ ๒๐ ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามประกาศนี้ ตั้งแตการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) เปนตนไป  

ประกาศ  ณ วันที่   ๔   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
 

(นายทํานอง   จันวัน) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู

 


