
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,
เล่ือนข้ันเงินเดอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

และเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒(ะ๖๔
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เร่ือง หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกับการ 
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘, หนังสือ 
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และประกาศก.อบต.จ.อุดรธาน ี เร่ือง หลักเกณฑเ์ก่ียวกับพนักงาน 
จ้าง (ฉบับท่ี ๖) ฉบับลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนข้ัน 
เงนิเดอืนพนกังานสว่นตำบล, เลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานครอูงคก์ารบรหิารสว่นตำบล, เลือ่นขัน้คา่จา้ง 
ลูกจ้างประจำ และเลือ่นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ในสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำเปน็ตอ้งประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนฯ ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ในการนี ้ องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไฮจงึประกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลือ่นขัน้เงนิเดอืน 
พนักงานส่วนตำบล, เลือ่นขัน้เงินเดือนพนกังานครูองค์การบริหารสว่นตำบล, เล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ 
เล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี

๑. ประกาศนีเ้รยิกวา่ “ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไอ เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
เล่ือนขัน้เงินเดอืนพนกังาบสว่นตำบล, เลือ่นขัน้เงินเดอืนพนกังานครอูงคก์ารบรหิารสว่นตำบล, เลือ่นขัน้คา่จา้ง 
ลูกจ้างประจำ และเลือ่นคา่ตอบแทนพนกังาบจา้ง”

๒. ประกาศน้ีให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๓. ประกาศนีบ้งัคบัใชเ้กีย่วกบัการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นตำบล, เลือ่นขัน้เงนิเดอืน 

พนกังานครูองคก์ารบริหารสว่นตำบล, เลือ่นขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลือ่นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง ลังกัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเล่ือนๆ ดังน้ี

•  การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
๑. ในหลักเกณฑ์น้ี 

"ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ
"คร่ึงปีแรก" หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
"คร่ึงปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
'’คร่ึงปีท่ีแล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาคร่ึงปีแรก หรือคร่ึงปีหลังท่ีผ่านมา แล้วแต่กรณี 
๒. ให้ผู้บังคับบัญขาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละสองคร้ัง ตามมาตรฐาน 

ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้เล่ือนปีละสองคร้ัง ดังน้ี

(๑) คร้ังท่ีหน่ึง เปน็การเล่ือนข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรก โดยให้เล่ือน 
ในวันท่ี ๑ เมษายนของปีท่ีได้เล่ือน

/ -(๒) คร้ังท่ีสอง



-๒-
(๒) คเงทีส่อง เปน็การเล่ือนข้ันเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในคร่ึงปีหลัง โดยให้เล่ือน 

ในวันท่ี ๑ ตุลาคมของจถัดไป
๔. การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้เล่ือนได้ไม่เกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือน 

สำหรับประ๓ ทตำแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังน้ัน
๔. พนักงานสว่นตำบลซึง่จะได้รับการพจิารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนคร่ึงข้ันในแต่ละคร้ังต้องอยู่ใน 

หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี
(๑) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน 

เกดิผลดหีรือความกา้วหนา้แกร่าชการ ซ่ีงผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้ว เห็นว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ัน

(๒) ในคร่ึงปีท่ีแล้วต้องไม่ถูกลังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา 
ในคดีอาญาใหล้งโทษใบความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ท่ีราขการ หรอืความผิดทีท่ำใหเ้ล่ือมเสยีเกยีรตคัิกดิข้อง 
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ข่ีงมิใช่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังพักราชการเกนกว่าสอ'นดอน 
(๔) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ในครึง่ปทีีแ่ลว้มาตอ้งไดรั้บบรรจเุขา้รับราชการมาแลว้เปน็เวลา ไม่น้อยกว่าทีเดือน หรือได้ 

ปฏิบัติ'ราชการมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าทีเดือนC\อนถีงแก่ความตาย
(๖) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาสำหรับผู้!ด้รับอนุญาตให้!ปศึกษา แกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ การวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมเีวลาปฏปิตีริาชการไม่น้อยกว่าทีเดือน
(๗) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาสำหรับผู้!ด้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน 

ในต่างประเทศ ตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการไม่น้อยกว่าทีเดือน
(๘) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลาหรอมาทำงานสายเกนจำนวนคร้ังทีนายกองค์การบรหารส่วนตำบล 

Iๆาหนดเปีนหนังดือไว้ก่อนแล้วโดยคำนงึถงึลกัษณะงานและสภาพทอ้งทีอ่นัเปน็ทีต่ัง้'ชองแตล่ะสว่นราชการหรือ 
หน่วยงาน

(๙) ในครึง่ปทีีแ่ลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิตัริาชการ หกเดือน โดยมวัีนลา ไม่เกินทีกิบสามวัพ,ต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ (๖) และ (๗) และวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพธีิฮัจย์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอดุอิาระเบยี
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธ้ีได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบตุรไม่เกนเก้าสับวัน
(ค) ลาปว่ยซึง่จำเปน็ตอ้งรกัษาตวัเปน็เวลานานไมว่า่คราวเดยีวหรอืหลายคราว

รวมกัน ไม่เกินหกกิบวันทำการ
(ง) ลาปว่ยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏบิตัริาชการตามหนา้ทีห่รอืในขณะ

เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ซ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปชว่ยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุร เฉพาะวนัลาทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนระหวา่งลาตาม 

กฎหมายว่าดว้ยการจ่ายเงินเดอืน

/•(ณ) ลาไปพิน,



-๓-
(ณ) ลาไปพ่ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

การนับ'จำนวน'วันลา ไม่เกินย่ีสีบสามวันทำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปวยใทํนนเฉพาะ
วันทำการ

๖. พนกังานส่วนตำใ]ลซ่ึงจะได้รัใ]การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันในแต่ละคร้ังต้องเป็นผู้ 
อยู่โนหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามข้อ ๕ และอยู่ในหลักเกณฑป์ระการใดประการ 
หน่ึงหรือหลายประการ ดังต่อไปน้ีด้วย

(๑) ปฏินัตงานตามหน้าท่ี และมีผลการประเมินการปฏินติังานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยขน์และผลดีย่ิงต่อทางราขการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างท่ีดืได้

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซึง่เป็นประโยฃน์ต่อทางราซการเป็นพเิศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได้รับรองให้ใช้การ 
ค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์น้ัน

(๓) ปฏบิติังานตามหนา้ทีท่ีม่สีถานการณต์รากตรำเสิย่งอนัตรายมาก หรือมีการต่อสู้ เส่ียงต่อ 
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณพิีเศษ

(๔) ปฏบิติังานทีม่ภีาระหนา้ทีห่นกัเกนิกว่าระดับตำแหนง่จนเกดิประโยชนต่์อทางราชการเปน็ 
พเิศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย

(๔) ปฏิบ้ติงานตามตำแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตรำเหนด็เหน่ือย ยากลำบากเปน็พเิศษและงาน 
น้ันได้ผลดีย่ิงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและลังคม

(๖) ปฏบิตังิานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหก้ระทำกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึง่จนสำเร็จเปน็ผลดย่ิีงแก่
ประเทศชาติ

๗. การพจิารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนกังานสว่นตำบลตามขอ้ ๕ และข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชา 
ข้ันต้นนำผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบํติงานท่ีโด้ดำเนินการตามข้อ ๒ มาเป็นหลักในการพจิารณาเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง โดยพจิารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤตกิรรมการมาทำงาน การรักษาวินยั 
การปฏบิตัตินเหมาะสมกบัการเปน็ขา้ราชการ และข้อควรพจิารณาอ่ืนๆ ของผูน้ัน้แลว้รายงานผลการพจิารณานัน้ 
พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาข้ันเหนือข้ึนไปตามลำดับจนถีงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ใน การพ จิารณ ารายงานตามวรรคห น ึง่ ใหผ้ ูบ้ งัคบับญัชาขัน้ เหนอืแตล่ะระดบัท ีไ่ดร้บั 
รายงาบเสนอความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของนายกองค์การบริหารสว่นตำบลด้วย

๘. การพจิารณาผลการปฏิบัติงานและผลลัมฤทธ้ีฃองงาน ใหน้บัชว่งเวลาการ ปฏบิติัราชการและ 
การปฏิบัติงานตามข้อ ๕ (๙) ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาเป็นเกณฑ ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑต์ามข้อ ๕ (๕) หรือ (๖) หรือ 
(๗)ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือนเป็นเกณฑพิ์จารณา

ในกรณทีีพ่นกังานสว่นตำบลผูใ้ดโอน เล ือ่นตำแหนง่ ยา้ย ลบัเปลีย่นหนา้ท ีไ่ปชว่ย 
ราชการในหน่วยงานอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไปปฏิบัติงานใน 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕ (๙) (ซ) ในคร่ึงปทีีแ่ลว้มาใหน้ำผลการปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานของผู ้
น้ันทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

๙. ในการพจิารณาเลือ่นขัน้เงินเดอืนแตล่ะคร้ัง นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลพจิารณารายงาน 
ผล จากผู้บงัคับบญัชาตามข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๑๑ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑท่ี์จะได้รับ 
การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามข้อ ๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นช้าราชการ ให้เล่ือนข้ันเงินเดือน 
ให้แก่ผู้น้ันคร่ึงข้ัน ล้าเห็นว่าพนักงานผู้น้ันอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ ให้เล่ือนข้ันเงินเดือนให้แก่ผู้น้ันหน่ึงข้ัน

/-ในกรณท่ีี



ในกรณท่ีีพนกังานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑท่ี์ควรจะได้รับการเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนคร่ึงปีแรกหน่ีงข้ัน แต่ไม่อาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ึนให้1ด้เพรามีข้อจำกัดเก่ียวกับโควตาท่ีจะใช้เล่ือน 
ข้ันเงินเดือนของส่วนราซการน้ัน ถ้าในการเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงปีหลังพนกังานสว่นตำบลผู้นัน้มีผลการปฏิบัติงาน 
และอยู่ในหลักเกณฑไ์ด้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนหนึง่ข้ันอีก และไมม่ขีอ้จำกดัเกีย่วกบัจำนวนเงินทีจ่ะใชเ้ลือ่นขัน้ 
เงินเดือนในคราวน้ัน นายกองค์การบริหารสว่นตำบลอาจมคีำสัง่ใหเ้ลือ่นขัน้เงินเดอืนรวมทัง้ปขีองขา้ราชการผูน้ัน้ 
เปนีจำนวนสองข้ันได้ ทัง้นี ้ ตอ้งอยูใ่นโควตารอ้ยละ ๑๕ ของจำนวนขา้ราขการทีค่รองตำแหนง่อยู ่ ณ วันท่ี ๑ 
มีนาคม

๑๐. การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนครึง่ปใีหแ้กพ่นกังานสว่นตำบล ซ่ึงในคร่ึงปีท่ีแล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัตงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕ (๙) (ซ) หรือลาไปพ่ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
ตามข้อ ๕ (๙ )(ฌ) ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลพจิารณาสัง่เลือ่นไดค้รัง้ละไมเ่กนิครึง่ขัน้ทัง้นี ้ ใหม้กีาร 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๑. ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน
พนักงานส่วนตำบล เพือ่ทำหน้าท่ีพจิารณาและเสนอความเหน็เก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานสว่นตำบล 
ทุกประเภทตำแหนง่และระดับตำแหนง่ ตามหลักเกณฑท่ี์กำหนดไว้ในประกาศน้ี ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราซการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณท่ีีองค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานศึกษาในสังกัด 
ใหแ้ต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเปน็กรรมการด้วย และใหพ้นกังานสว่นตำบลท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ

๑๒.นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลจะนำเอาเห ตทุ ีพ่ นกังานสว่นตำบลผูใ้ดถกูแตง่ต ัง้ 
คณะกรรมการสอบสวนในกรณถูีกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินยัอย่างร้ายแรงหรือถูกฟอ้งคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่ 
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้น้ันไม่ได้

๑๓. ในกรณท่ีีพนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล 
พพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการหรือความผดิทีท่ำใหเ้สือ่มเสยีเกยีรต ิ
ดักด้ีของตำแหนง่หนา้ท่ีราชการชองตน ซ่ึงมิใช่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเปน็การ 
ถกูลงโทษจากการกระทำความผิดเดยีวกนั ถ้าถูกส่ังไม่เล่ือนข้ันเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุท่ีถูกลงโทษทางวินัยหรือ 
ถูกศาลพพิากษาในคดีอาญาใหล้งโทษ จะสัง่ไมเ่ลือ่นขัน้เงินเดอืนซํา้อกีคร้ังหนึง่เพราะเหตจุากการกระทำความผดิ 
เดียวกันน้ันไมใด้

๑๔. ในกรณท่ีีผลการพจิารณาโทษทางวินยัหรือโทษทางอาญาท่ีถีงท่ีสุดแล้วมีผลทำใหก้ารเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนของพนักงานสว่นตำบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กำหนดไว้ในประกาศน้ีให้นายกองค์การ‘บริหาร 
สว่นตำบลพจิารณาสัง่เลือ่นขัน้เงินเดอืนพนกังานสว่นตำบลผู้นัน้เสยีใหมใ่หเ้ปน็ไปตามหลักเกณฑท์ีก่ำหนดไว้ใน 
ประกาศกำหนดน้ี

๑๕. ในคร่ึงปทีีแ่ล้วมาถ้าพนกังานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑท์ีจ่ะได้เล่ือนข้ันเงินเดือนแต่ผู้นัน้
จะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตเุกษยีณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ใท ้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนให้ผู้น้ันเพ่ือประโยซนํในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันท่ี ๓0 
กันยายน ของปีท่ีจะพ้นจากราชการ

๑๖. ในคร่ึงปีท่ีแล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑท่ี์จะได้เล่ือนข้ันเงินเดือนแต่ผู้น้ันถึง 
แก่ความตายก่อนหรือในวันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนให้ 
ผู้น้ันเพ่ือประโยชนํไนการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันท่ีผู้น้ันถึงแก่ความตาย

/ -๑๗. พนักงานส่วนตำบล....



๑๗. พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑท่ี์จะได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดือนคร่ึงข้ันตามข้อ ๕ 
เพราะเหตเุกีย่วกบัระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ การลา การมาทำงานสาย ตามท่ีกำหนด หรอืเหตจุำเปน็นอกจาก 
กรณดีงักลา่ว แตน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลพจิารณาแลว้เหน็วา่มเีหตผุลพเิศษทีต่อ้งเลือ่นขัน้เงนิเดอืนให ้
พนกังานสว่นตำบลผูน้ัน้ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบลนำเสนอ ก.อบต.จงัหวดั พรอ้มดว้ยเหตผุล เพือ่ 
พจิารณาเปน็การเฉพาะราย ล้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะลังเล่ือนข้ันเงินเดือนได้

•  การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
ใช้ระเบียบหลักเกณฑแ์ละวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนเช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบล

•  การเล่ือนขัน้คา่จา้งประจา่ (ลูกจ้างประจำ)
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท. ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน

๒๕๕๙
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ใหน้ำแนวทางการเลือ่นขัน้ 

เงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม

•  การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนกังานจ้างตามภารกัจ)
ประกาศคณะกรรมการพนกังานสว่นตำบลจงัหวัดอดุรธาน ี เร่ือง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบั 

พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และแล้Iขเพ่ิมเติมถีงบีจจุบัน ฉบับท่ี ๖ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ข้อ ๒๙ หลกัเกณฑก์ารเล่ือนค่าตอบแทนประจำป ี ใหพ้นกังานจ้างเว้นแตพ่นกังาน

จ้างท่ัวไป ได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบตงาน ด้งน้ี
๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีแล้วมาในตำแหน่งท่ีจะเล่ือนค่าตอบแทน 

ไม'น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กนัยายน) เพ่ือถูงใจให้พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิ 
ภายและประสิทธิผลดี ในวันท่ี ๑ ตุลาคมของทุกปี

๒) พจิารณาเลือ่นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งทีม่ผีลการปฏบิตีงานไมต่ํา่กวา่ระดบัดไีตไ้ม ่
เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ทัง้นี ้ควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันท่ี ๑ กันยายน

กรณพีนกังานจา้งไดร้บัคา่ตอบแทนถงึขัน้สงูของอตัราคา่ตอบแทน ใหไ้ดร้บัอตัรา 
ค่าตอบแทนพิเศษไต้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราค่าตอบแทนข้ันสูงตำแหน่งน้ัน โดยจะได้รับค่าตอบแทนพเิศษ 
ท้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ของปีท่ีมีการประเมินถึง ๓๐ กันยายนของปีลัดไป

ข้อ ๓๐ ในกรณทีีม่กีารคำนวณเพือ่ปรบัอตัราคา่ตอบแทน หรอืเลือ่นคา่ตอบแทน หาก 
คำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐ บาท

ข้อ ๓๑ ใหอ้งค์การบริหารสว่นตำบลจัดทำคำสัง่เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตามการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๒๙ โดยพนกังานจ้างซึง่จะไดรั้บการพจิารณาเลือ่นคา่ตอบแทนในรอบปทีีแ่ล้วมา 
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ด้งต่อไปน้ี

(๑) ไดป้ฏบิตังิานตามหนา้ทีข่องตนดว้ยความสามารถ และดว้ยความอตุสาหะจน 
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าระดับดี

/ -(๒) ต้องไม่ถูก
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(๒) ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม,ถูกศาลพพิากษาใบ 

คดอีาญาใหล้งโทษในความผดิทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ หรือความผิดท่ี'ท0'าใหเ้สือ่มเสยืเกยีรตทิกัด1ของ 
ตำแหน่งหน้าท่ีของตนซ่ึงมิใซ่ความผิดท่ี!ดักระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ตอ้งไมล่าหรอืมาทำงานสายเกนิจำนวนคเงทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 

กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนงึถงึลกัษณะงานและสภาพทอ้งทีอ่นัเปน็ทีต่ัง้ชองแตล่ะสว่นราชการหรือ 
หน่วยงาน

V

(๔) ตอ้งมเีวลาปฏบิตังิานไมน่อ้ยกวา่แปดเดอืน โดยมวีนัลาใบแตล่ะครัง้ของการ 
ประเมินผลการปฏิบ้ตงานตามข้อ ๔๐ ไม่เกินย่ีสิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอดุอิาระเบยี
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน

(ช) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปว่ยซึง่จำเปน็ตอ้งรกัษาตวัเปน็เวลานานไมว่า่คราวเดยีวหรอืหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาปว่ยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏบิติังานตามหนา้ทีห่รือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเขา้รบัการตรวจดดัเลอืกเขา้รบัราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เขา้รบัการ 

ผิกวิซาทหาร เข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อม
การนับจำนวนวันลาไม่เกินย่ีสิบสามวัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน

ทำการ
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓£,(นา!!ลันอมดักด ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ


