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การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

ความหมาย 
  การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  หมายถึง การให้บ าเหน็จความดคีวามชอบ

ตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่ประพฤติตนอยู่ในจรรยา  มีระเบียบวินัย  และปฏิบัติราชการในรอบ

ครึ่งปีที่ผา่นมาอย่างมปีระสิทธิภาพ  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  และ 

พนักงานผู้ใดปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและปฏิบัติราชการมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลเป็นที่   นา่พอใจของทางราชการ ถือว่าผูน้ั้นมีความชอบจะได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจ

เป็นค ำชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ  รำงวัล หรอืการได้เลื่อนขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณี   

  ฉะนั้น  การเลื่อนขัน้เงินเดือน จงึหมายถึง   การสั่งให้พนักงานส่วนต าบลได้รับเงินเดือน

ในขั้นที่สูงขึน้ เพื่อตอบแทนความดีความชอบที่ผู้นัน้ได้ปฏิบัติในรอบปีที่แล้วมา 

 

ประเภทของการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
 1. การเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี 

 2. การเลื่อนขัน้เงินเดือนกรณีถึงแก่ความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  

 

องค์ประกอบของการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
 1. คุณภาพและปริมาณงาน 

 2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

 3. ความสามารถและความอุตสาหะ 

 4. คุณธรรมและจริยธรรม  

    5. การรักษาวินัย 

 6. การปฏิบัติตนเหมาะสม 

กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑ . พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 ๒ . ประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลจังหวัดอ่างทอง  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การ

เลื่อนขัน้ เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล หมวด 11 ข้อ 223-250 ลงวันที่  30 ธันวาคม  2553  
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ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

  1. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล หมายถึงดังนี้ 

  "ป"ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

  "คร่ึงปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 

  "คร่ึงปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตัง้แต่วันที่  1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

  "คร่ึงปีที่แล้วมา" หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้ว                 

แตก่รณี 

  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาและผูท้ี่ได้รับมอบหมายประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผล              

การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลก าหนด 

  3.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 

   (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

   (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

  4.   การเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขัน้สูงของอันดับ

เงินเดอืนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   

  5.   พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งขั้นในแตล่ะครัง้

ต้องอยู่ในหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของตนด้วยความสามารถ และ

ด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดหีรอืความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตาม

ข้อ  2 แล้วเห็นวา่อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งขัน้  

  (2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนตอ้งไม่ถูกสั่งลงโทษ

ทางวินัย  ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ ์ หรอืไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผดิที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  หรอืความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์ของต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตน

ซึ่งมิใช่ความ   ผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดอยู่ในหลักเกณฑท์ี่สมควรได้เลื่อนขัน้เงินเดือนและได้

ถูก งดเลื่อนขั้นเงินเดอืนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณี

นั้น มาแล้ว  ให้ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าครึ่งปีตอ่ไปให้ผู้นัน้ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน  หรอื

วันที่ 1 ตุลาคม ของครัง้ที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

 

 

 



3 

   (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

   (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 

   (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเขา้รับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสี่

เดือน 

   (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  หรอืไป

ศกึษา อบรม  หรอืดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ราชการไปศกึษาฝกึอบรม  และ

ดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  ต้องได้ปฏิบัติหนา้ที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสี่เดือน  

   (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรอืมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล  หรอืผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแลว้  โดยค านึงถึง

ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตัง้ของแตล่ะสว่นราชการหรือหน่วยงาน  

   (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกิน

ยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

           (ก)  ลาอุปสมบท  หรอืลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มสีิทธิ์ได้รับเงนิเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจา่ยเงนิเดือน  

           (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสบิวัน 

           (ค)  ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรอื

หลายคราว รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 

           (ง)  ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนา้ที่

หรอืในขณะ เดินทางไปหรอืกลับจากปฏิบัติราชการตามหนา้ที่ 

           (จ)  ลาพักผอ่น 

           (ฉ)  ลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

           (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจสว่นตัวและวันลาปุวย             

ที่ไม่ใชว่ันลาปุวยตาม  

    (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 

  6.  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนหน่ึงขั้นในแตล่ะครัง้

ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ใน

หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรอืหลายประการดังตอ่ไปนีด้้วย 

   (1)  ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้ผลดีเด่น  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  อัน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดียิ่งตอ่ทางราชการและสังคมจนถอืเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
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   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรอืได้ค้นคว้าหรอื

ประดิษฐ์  สิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนนิการตาม

ความคิดริเริ่มหรอืได้รับรองให้ใชก้ารค้นคว้าหรอืสิ่งประดิษฐ์นัน้ 

   (3)  ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่มสีถานการณต์รากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรอืมี

การตอ่สู้  ที่เสี่ยงตอ่ความปลอดภัยของชวีิตเป็นกรณีพิเศษ 

   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหนา้ที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่

ทางราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหนง่หน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  

   (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหนา้ที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย 

ยากล าบากเป็นพิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสังคม  

   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จ

เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

  7.  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 5  และ  ข้อ 6  ให้

ผูบ้ังคับบัญชาช้ันตน้หรอืผูไ้ด้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ  

งานที่ได้ด าเนินการตามข้อ  2  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  

โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตาม

เหมาะสมกับการเป็น พนักงานส่วนต าบลและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ  ของผู้นัน้ แล้วรายงานผลการ

พิจารณานั้น  พรอ้มด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนอืขึน้ไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนอืแตล่ะระดับที่ได้รับ          

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

  8.   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับชว่งเวลาการ               

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็น

เกณฑ ์เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรอื (6)  ให้นับชว่งเวลาปฏิบัติราชการไม่นอ้ยกว่าสี่

เดือนเป็นเกณฑพ์ิจารณา 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยนหนา้ที่  ไปช่วย               

ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติงานนอกเหนอืหนา้ที่หรอืงานพิเศษอื่น

ใดหรอืลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการ

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้นัน้ทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย  

  9.   ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

พิจารณารายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   ถ้าเห็นวา่พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดอยู่ในหลักเกณฑ์

ที่จะได้รับการพิจารณา เลื่อนขั้นเงนิเดือนครึ่งขัน้ตามข้อ  5   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น

พนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนขัน้      
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เงินเดอืนให้แก่ผู้นัน้ครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นัน้มผีลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑต์ามข้อ  6  ให้

เลื่อนขัน้ เงนิเดือนให้แก่ผูน้ั้นหนึ่งขั้น 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขัน้  

ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขัน้

เงินเดอืนหนึ่งขัน้ส าหรับปีนัน้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงนิเดือนรวมทั้งปี

ของพนักงานผู้นัน้เป็นจ านวนหนึ่งขัน้ครึ่งได้แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นัน้จะต้องอยู่ใน

หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรอืหลายประการดังตอ่ไปนีด้้วย 

   (1)  ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   อัน

ก่อใหเ้กิดประโยชน์และผลดีตอ่ทางราชการและสังคม 

   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรอืได้ค้นคว้า  หรอื

ประดิษฐ์สิ่งใด  สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

   (3)  ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่มสีถานการณต์รากตร าเสี่ยงอันตราย  หรอืมีการ

ต่อสูท้ี่เสี่ยงตอ่ความปลอดภัยของชวีิต 

   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหนา้ที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ตอ่

ทางราชการและปฏิบัติงานในต าแหนง่หน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย  

  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหนา้ที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  

ยากล าบากและงานนั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการและสังคม  

   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหก้ระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จ

เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ

เลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขัน้  แตไ่ม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนหนึ่งขัน้ให้ได้  เพราะมีขอ้จ ากัด

เกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดอืนของสว่นราชการนัน้  ถ้าในการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีหลัง  

พนักงานส่วนต าบล ผู้นัน้มผีลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนหน่ึงขั้นอกี   และไม่มี

ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดอืนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมี

ค าสั่งให้เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วนต าบลผูน้ั้นเป็นจ านวนสองขัน้ได้  

  10.  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้ว

มา ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช) ให้นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผูน้ั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้

สั่งเลื่อนย้อนหลัง 
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ไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน  ทั้งนี ้ ให้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  11.  ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครั้ง  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

เห็นสมควรให ้พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดได้เลื่อนขั้นเงนิเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มคี าสั่งแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวน  พนักงานส่วนต าบลผูน้ั้นวา่กระท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรงก่อนมคี าสั่งเลื่อนขัน้

เงินเดอืน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับ

เลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการสอบสวนและ การพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณาดังนี้ 

   (1)  ถ้าผู้ถูกแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรอืจะต้องถูก

ลงโทษภาคทัณฑ ์ ให้สั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่ง

ครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไว้ แมว้่าผูน้ั้นจะได้ออก

จากราชการไปแล้วก็ตาม 

   (2)  ถ้าผู้ถูกแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดอืน  หรอื

ลดขั้นเงนิเดือน  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง

ให้งดเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วดว้ย

เหตุอื่นที่มิใชเ่พราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งด

เลื่อนขัน้เงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงนิเดือนครัง้สุดท้าย  แตถ่้าเป็นผูพ้้นจากราชการไปเพราะ

เกษียณอายุตามกฎหมาย        ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงนิเดือน

ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้าย

ก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  สว่นในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการ

เลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ 

   (3)  ถ้าผู้มอี านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  

หรอืไล่ออก  จากราชการหรือมีค าสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรอืมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขั้น

เงินเดอืนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไว้ 

  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนว่ากระท าผดิวินัยอย่างรา้ยแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เห็นสมควรใหผู้ใ้ด ได้เลื่อนขัน้เงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นัน้ถูกฟูองคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์ของต าแหน่งหนา้ที่ราชการของตนซึ่งมิใช่

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรอืความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่าง

ให้  และศาลได้ประทับฟูองคดีน้ันแล้วก่อนมคี าสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

รอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว้ก่อน   



7 

 

และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงนิเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มคี าพิพากษาแล้ว  ให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณา  ดังนี้ 

   (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผูน้ั้นไมม่ีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอการ

เลื่อนไว้ได้   ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนย้อนหลังไปในแต่ละ

ครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไว้  แม้วา่ผูน้ั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม  

   (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอ

การเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงนิเดือนที่รอการเลื่อนไว้ใน

ครั้งที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษถ้าผู้นัน้ได้ออกจากราชการไปแล้วดว้ยเหตุอื่นที่มิใชเ่พราะเหตุเกษียณอายุ

ตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดอืนในครั้งที่จะได้เลื่อน

ขั้นเงนิเดือนครัง้สุดท้าย  แตถ่้าเป็นผูพ้้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รอ

การเลื่อนขัน้เงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นัน้จะพ้นจากราชการ  สว่นใน

ครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไว้ 

   (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรอืโทษหนักกว่าจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้น

เงินเดอืนทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดอืนไว้ 

  การพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟูองคดีอาญา

หลายคดีให้แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  13.ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้รอการเลื่อนขัน้เงินเดือนพนักงานส่วน

ต าบลผูใ้ดไว้ เพราะเหตุถูกแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟูองคดีอาญาตาม

ข้อ 12   ให้ผู้มอี านาจดังกล่าวรอการเลื่อนขัน้เงินเดือนผู้นัน้ไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณา

ทางวินัยแล้วเสร็จ    และจนกว่าศาลมีค าพิพากษาแลว้จึงให้ผู้มอี านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนพิจารณา

การเลื่อนขัน้เงินเดือนตามข้อ 11 (1) (2) หรอื (3)  หรอืตามข้อ 12 (1) (2) หรอื (3)  แล้วแต่กรณี  

ทั้งนี ้ โดยถือเกณฑ์จ านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อนขัน้ เงนิเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา  เว้นแต่       

ผูน้ั้นได้พ้นจากราชการไปแล้ว ตามผลของการถูกแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  หรอืตาม

ผลของการถูกฟูองคดีอาญาตาม ขอ้ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือนที่รอ

การเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนัน้โดยไม่ต้องรอผลของอกีกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน

ให้พนักงานสว่นต าบลผูใ้ด  แตผู่น้ั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ย

บ าเหน็จบ านาญ  ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนเพื่อ

ประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญใหผู้น้ั้นใน วันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้น

จากราชการ 
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  15.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืน

ให้พนักงานสว่นต าบลผูใ้ด  แตผู่น้ั้นได้ตายในหรอืหลังวันที่ 1 เมษายน  หรอืวันที่ 1 ตุลาคมหรอืออก

จากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรอืวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขัน้

เงินเดอืนในแต่ละครั้ง  ผูม้ีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนจะสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ย้อนหลังไปถึงวันที่ 

1 เมษายนหรอืวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผูน้ั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุ

เกษียณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขัน้

เงินเดอืนเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะสั่งเลื่อนขัน้

เงินเดอืนให้ผู้นัน้ย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 

  16.   พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดไม่อยู่ในหลักเกณฑท์ี่จะเลื่อนขัน้เงินเดือนได้ครึ่งขั้นตาม

ข้อ 5  เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรอืการมาท างานสาย

ตามที่ก าหนด  แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้โดยมีเหตุผล

เป็นกรณีพิเศษ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบลเพื่อพจิารณา

อนุมัตใิห้สั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนเป็นการเฉพาะราย 

 

  หลักเกณฑ์การพจิารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืนขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 

1. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 0.5 ข้ัน 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของตนเองด้วยความสามารถและความ

อุตสาหะจนเกิดผลดแีก่ราชการ 

  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ ์

  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 

  4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 

  5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน    

       6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน 

  7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรอืมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแลว้ 

  8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไมเ่กินจ านวนที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   
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   ก) ได้ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรอืหลาย

คราว เกิน 60 วันขึน้ไป 

   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึ้นไป 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 20 วันขึน้ไป 

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวเกิน 20 วันขึน้ไป 

   จ) ได้ลาพักผอ่นเกิน 20 วันขึน้ไป 

   ฉ) ได้ลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ได้ลาติดตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเกิน 60 วันขึน้ไป และ  

  9) ได้มาท างานสายเกิน 10 วันขึ้นไป  

 

2. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 1.0 ขั้น        
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้ 0.5 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน 

  2 ) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรอืมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแลว้ 

  3 ) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไมเ่กินจ านวนที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   

   ก) ได้ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรอืหลาย

คราว  ไม่เกิน 40 วัน 

   ข) ได้ลาคลอดเกิน 90 วัน ขึ้นไป 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน15 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง 10-15 วัน 

   จ) ได้ลาพักผอ่นระหว่าง 11-15 วัน 

   ฉ) ไม่ได้ลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ไม่ได้ลาตดิตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 40 วัน และ  
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  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 5 วัน  

 และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการหนึ่งประการใด ดังนี ้

 1) ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีตอ่ทางราชการ 

 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดรเิริ่ม ค้นคว้า ประดษิฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการ

เป็นพิเศษ 

 3) ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ที่มสีถานการณต์รากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 

  4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็น

พิเศษ 

  5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหนา้ที่ดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็น

พิเศษ และงานนั้นเป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

  6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใหท้ ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

 

3. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนท้ังปี 1.5 ขั้น  
 กรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.0 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน 

  2 ) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรอืมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแลว้ 

  3 ) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไมเ่กินจ านวนที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   

   ก) ได้ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรอืหลาย

คราว  ไม่เกิน 30 วัน 

   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 10 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  6-10 วัน 

   จ) ได้ลาพักผอ่นระหว่าง  6-10 วัน 

   ฉ) ไม่ได้ลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
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   ซ) ไม่ได้ลาตดิตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 30 วัน และ  

  4) ได้มาท างานสายไม่เกิน 3 วัน  

  และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

ถ้าในครึ่งปีหลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาผลกำรปฏิบัติงำนครึ่งปีแรก  กับ

ครึ่งปีหลังรวมกัน เห็นวา่มีมาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 1.0 ขั้น ส าหรับปีนัน้ ให้

เลื่อนขัน้เงินเดือนรวมทั้งปี จ านวน 1.5 ขั้นได้ แตผ่ลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานจะต้องอยู่ใน

หลักเกณฑ์ประการหนึ่งประการใด (คล้ำยคลึงกับหลักเกณฑ์ผู้ที่ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือน 

1.0 ขั้น) 

 

4. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนท้ังปี 2.0 ขั้น   
 กรณีที่พนักงานได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.5 ขัน้  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผูไ้ด้รับอนุญาตให้ไปศกึษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน 

ณ ตา่งประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน 

  2 ) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรอืมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแลว้ 

  3 ) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไมเ่กินจ านวนที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ดังนี้   

   ก) ได้ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรอืหลาย

คราว  ไม่เกิน 20 วัน 

   ข) ได้ลาคลอด 90 วัน 

   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 5 วัน    

   ง) ได้ลากิจส่วนตัวระหว่าง  1.5 วัน 

   จ) ได้ลาพักผอ่นระหว่าง  1-7 วัน 

   ฉ) ไม่ได้ลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   ซ) ไม่ได้ลาตดิตามคู่สมรส 

   ฌ) ได้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 10 วัน และ  

  4) ไม่ได้มาท างานสาย  
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  และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

 ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ การเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ครึ่งปีแรก 1.0 ขั้น แตไ่ม่อาจเลื่อนขัน้ได้  เพราะมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับวงเงินที่ใชเ้ลื่อนขัน้เงินเดือน ถ้าใน

การเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานมผีลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑไ์ด้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

1.0 ขั้นอกี และไม่มขี้อจ ากัดเกี่ยวกับวงเงิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งเลื่อนขัน้

เงินเดอืนรวมทั้ง ปี  

2.0 ขั้นได้  

 

การบรหิารวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล 
 

 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน )  
  ให้มโีควตาการเลื่อนขัน้เงินเดือน 1.0 ขั้น ได้ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ 

ณ วันที่ 1 มีนาคม  หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจ านวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิง้  

 

 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2   (1 ตุลาคม)  
  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดอืนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน 

โดยใหน้ าวงเงินที่ได้ใชเ้ลื่อนขัน้เงินเดือนไปแล้ว ในครั้งที่ 1 (1 เมษายน) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน   

โควตาร้อยละ 15  ของจ านวนพนักงานส่วนต าบล  ณ วันที่ 1 มีนาคม  

 

 3. พนักงานท่ีได้รับเงินเดอืนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)  
     และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 (0.5 ขั้น) ร้อยละ 4 (1.0 ขั้น) และร้อยละ 6 

(1.5 ขั้น)  

     เลื่อนขัน้เงินเดือนครั้งที่ 1 ตอ้งอยู่ในโควตารอ้ยละ 15 

    เลื่อนขัน้เงินเดือนครั้งที่ 2 ให้อยู่ในวงเงนิรอ้ยละ 6  

   แต่ไม่ต้องน าเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2,4,6) ที่ใชไ้ปแล้ว ในครั้งที่ 1 มาหักออก 

 

 4. การเลื่อนข้ันเงินเดอืน ดังนี้ 
   4.1 ให้ใชฐ้านในการค านวณและช่วงเงนิเดือน ส าหรับการเลื่อนขัน้เงินเดือนใน

แตล่ะประเภทและระดับต าแหน่งตามตารางการก าหนดฐานในการค านวณและช่วงเงนิเดือน   
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   4.2  ให้เลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานสว่นต าบล ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน)  ต้องอยู่ใน

โควตาร้อยละ 15  ณ วันที ่๑ มีนาคม  ครั้งที ่๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงนิรอ้ยละ 6 ของเงนิเดือน ณ  

วันที ่๑ กันยายน ตามล าดับ 

   4.3  ให้แยกวงเงนิการเลื่อนขั้นเงินเดอืนออกเป็นอย่างนอ้ย 2 กลุ่ม คือ 

    • กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร 

    • กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งประเภทปฏิบัติ 

   4.4  ให้แจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้พนักงานส่วนต าบลทราบ ซึ่งเป็นข้อมูล

เฉพาะของแต่ละบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้

เลื่อนขัน้เงินเดือนให้ผู้นัน้ทราบด้วย 

   4.5  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน ในแต่ละ

ครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

   4.6  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนในแต่ละ

ครั้งต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรอืร้อยละ ๖๐ 

   4.7  พนักงานส่วนต าบลที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่ และบรรจุ

กลับ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ใน

เกณฑไ์ด้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรอืวันที ่๑ ตุลาคม จะต้องได้รับการ

บรรจุเขา้รับราชการภายในวันที่ ๑ ธันวาคม หรอืวันที่ ๑ มิถุนายน แล้วแต่กรณี 

   4.8  พนักงานส่วนต าบลที่ถึงแก่ความตายก่อนหรอืในวันที่ 1 เมษายน หรอื

วันที ่1 ตุลาคมต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่

ถึงแก่ความตาย โดยผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืน สั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้มผีลในวันที่ผู้นัน้ถึงแก่ความ

ตาย เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  

   4.9 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผูใ้ดถูกแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนใน

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างรา้ยแรง หรอืถูกฟูองคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑไ์ด้รับการเลื่อนขัน้เงินเดือน ก็ใหส้ั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืนให้แก่พนักงานส่วนต าบล

ผูน้ั้น โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นเงนิเดือนแต่อย่างใด 

 


