
   
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ 

……………………….............. 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบนั 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๓(๓) แหงพระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม          
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ 
๒๕๕๙ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ประกาศกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการ

เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ฉบับลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  
ขอ ๔ ในประกาศกําหนดนี้ 
 “ป”  หมายความวา ปงบประมาณ 
 “ครึ่งปแรก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
 “ครึ่งปหลัง” หมายความวา รยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
 “ครึ่งปท่ีแลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งแรกหรือครึ่งปหลังท่ีผานมาแลวแตกรณี 
ขอ ๕ ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง          

ตามหลักเกณฑเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ขอ ๖ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้ 

(๑) ครั้งท่ีหนึ่ง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยให
เลื่อนในวันท่ี ๑ เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 

(๒) ครั้งท่ีสอง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยให
เลื่อนในวันท่ี ๑ ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ ๗ การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนไดไมเกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสําหรับประเภทตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้งนั้น 

ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้งตองอยู   
ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ ๕ แลวเห็นวาอยู
ในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 

/(๒) ในครึ่งป... 



๒ 
 

(๒) ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(๔) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร 
(๕) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน

หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
   (๖) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัต ิ   
การวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
   (๗) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ       
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
   (๘) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปากําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองถ่ินท่ีอันเปนท่ีตั้ง          
ของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน 
   (๙) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาตามขอ (๖) หรือ (๗) และวันลาดังตอไปนี้ 
        (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
        (ข) ลาคลอดไมเกินเกาสิบวัน 
        (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวกันหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
        (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหนาท่ีหรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
        (จ) ลาพักผอน 
        (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
        (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ 
        (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
        (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
   การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัว และวันลาปวยใหนับ
เฉพาะวันทําการ 
  ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันในแตละครั้งตองเปน   
ผูอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ ๘ และอยูในหลักเกณฑประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ 
   (๑) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 
   (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใช
การคนหรือสิ่งประดิษฐนั้น 

/(๓) ปฏิบัติหนาท่ี... 



๓ 
  

   (๓) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
   (๔) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
   (๕) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ 
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
   (๖) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
แกประเทศชาติ 
  ขอ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามขอ ๘ และขอ ๙ ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการตาม ขอ ๕ มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
ครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอกับขอมูลการลา พฤติกรรมการทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผูนั้นแลว รายงานผลการพิจารณานั้น พรอมดวย
ขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปแตละระดับท่ีไดรับรายงาน
เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาดวย 
  ขอ ๑๑ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามขอ ๘(๙) ในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเกณฑ เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ ๘๗(๕) หรือ (๖)    
หรือ (๗) ใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 
  ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาท่ีไปชวยราชการ        
ในหนวยราชการอ่ืน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานใน
องคกรระหวางประเทศตาม ขอ ๘(๙) (ช) ในครึ่งปท่ีแลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของ    
ผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
  ขอ ๑๒ ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ ๑๐ ประกอบกับขอ ๑๔ ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูใน
เกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ ๘ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ    
ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งข้ัน ถาเห็นวาขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑตามขอ ๙ ใหเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 
   ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับ     
การเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหไดเพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับโควตา 
ท่ีจะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงานสวนตําบล      
ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงิน     
ท่ีจะใชเลื่อนในคราวนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาอาจมีคําสั่งใหเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของ
ขาราชการผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งข้ันครึ่งได ท้ังนี้ ตองอยูในโควตารอยละ ๑๕ ของขาราชการท่ีครองตําแหนงอยู      
ณ วันท่ี ๑ มีนาคม  
  ขอ ๑๓ การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ซ่ึงในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับ
อนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ ๘ (๙) (ช) หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ   
ตาม ขอ๘ (๙) (ฌ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ัน ท้ังนี้         
ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

/ขอ ๑๔ ใหนายก... 
 



๔ 
 

  ขอ ๑๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ประกอบดวยประธาน
กรรมการและหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา ๓ คน เปนกรรมการ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมี
สถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ 
  ขอ ๑๕ นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาจะนําเอาเหตุท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูคดีอาญา มาเปนเหตุในการ       
ไมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมได 
  ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑและถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        
และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนมาแลว เพราะเหตุท่ีถูกลงโทษ
ทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะไมสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการ
กระทําความเดียวกันนั้นไมได 
  ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีผลการพิจารณาการลงโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดนี้        
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเสียใหมใหเปนไป        
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดนี้ 
  ขอ ๑๘ ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือน แตผูนั้น
จะตองพนจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน              
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบํานาญ ใน
วันท่ี ๓๐ กันยายนของปท่ีจะพนราชการ 
  ขอ ๑๙ ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือน แตผูนั้น
ถึงแกความตายกอนหรือในวันท่ี ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 
  ขอ ๒๐ พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน      
ตามขอ ๘ เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามท่ีกําหนดหรือเหตุจําเปน
นอกจากกรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีตองเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้น ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปาเสนอคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จ.นครพนม) พรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนการ    
เฉพาะราย ถาคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม (ก.อบต.จ.นครพนม) เห็นชอบดวย จึงจะสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือนได 

ขอ ๒๑ ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตามประกาศนี้ ตั้งแตการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๙) เปนตนไป 

 
 
 

/ใหนําประกาศ... 
 
 



 

๕ 

ใหนําประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวเดิมกอนประกาศนี้    
มีผลใชบังคับ มาใชสําหรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑   
(๑ เมษายน ๒๕๕๙) 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  
 

 

        (นายวรลภย  ศรีบญุเรอืง)  
                                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


