
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะโด 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา  
ประจําปงบประมาณ 2564 
------------------------------- 

 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 2558, 

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี  30 กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา  ไดกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและ
วิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา ในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จําเปนตองประกาศหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนฯ  ใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลชางกลางจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล, เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล,  เล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

1. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปะโด เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเล่ือนข้ันคาจางลูกจางประจํา”  

2. ประกาศน้ีใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
3. ประกาศน้ีบังคับใชเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเล่ือนข้ันคาจาง

ลูกจางประจํา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด โดยใชหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนฯ ดังน้ี 

• การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
1. ในหลักเกณฑน้ี 

  "ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
  "ครึ่งปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  1  เมษายน  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
  "ครึ่งปท่ีแลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรก หรือครึ่งปหลังท่ีผานมา แลวแตกรณี 

  2.   ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง ตาม
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3.   การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ใหเล่ือนปละสองครั้ง   ดังน้ี 
       (1)  ครั้งท่ีหน่ึง เปนการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยให
เล่ือนในวันท่ี 1 เมษายนของปท่ีไดเล่ือน 
 
 

(2) ครั้งท่ี..../ 
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       (2)  ครั้งท่ีสอง เปนการเล่ือนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยให
เล่ือน ในวันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป  
  4.   การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหเล่ือนไดไมเกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสําหรับประเภทตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งน้ัน   
  5.   พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันในแตละครั้งตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  202   แลว  เห็นวาอยู
ในเกณฑท่ีสมควรจะไดเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน  

 (2)  ในครึ่งปท่ีแลวตองไมถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3)  ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกส่ังพักราชการเกินกวาสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือน หรือได
ปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 
  (6)  ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการ การ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน 
  (7)  ในครึ่งป ท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือน     
  (8)  ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของแตละสวน
ราชการหรือหนวยงาน   
  (9)  ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันแตไม
รวมถึงวันลาตามขอ (6) และ (7) และวันลาดังตอไปน้ี 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธ์ิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
         (ค)  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
         (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
         (จ)  ลาพักผอน 
         (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
 

(ซ) ลาไปชวย…./ 
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         (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตาม
กฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

 การนับจํานวนวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับ
เฉพาะวันทําการ 
  6.   พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันในแตละครั้งตองเปน
ผูอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ 5  และอยูในหลักเกณฑประการใด
ประการหน่ึงหรือหลายประการ ดังตอไปน้ีดวย 
  (1)  ปฏิบัติ งานตามหนาท่ี  และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี เดน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดี
ได 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใช
การคนควาหรือส่ิงประดิษฐน้ัน 
  (3)  ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก  หรือมีการตอสู  เส่ียงตอ
ความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการเปน
พิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 
  (5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเปนพิเศษและ
งานน้ันไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จเปนผลดียิ่งแก
ประเทศชาต ิ
  7.   การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามขอ 5  และขอ 6  ใหผูบังคับบัญชา
ช้ันตนนําผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการตามขอ 2 มาเปนหลักในการพิจารณา
เล่ือนข้ันเงินเดือนครั้งท่ีหน่ึงและครั้งท่ีสอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผูน้ันแลวรายงานผลการ
พิจารณาน้ัน พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง  ให ผู บังคับบัญชาช้ันเหนือแตละระดับท่ีไดรับ          
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลดวย 
  8. การ พิ จ ารณ าผลการป ฏิ บั ติ งานและผล สัมฤท ธ์ิของงาน   ให นั บ ช วง เวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามขอ  5 (9)  ในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเกณฑ เวนแต  ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 
5 (5) หรือ (6) หรือ (7) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาส่ีเดือนเปนเกณฑพิจารณา 
 
 

ในกรณี.../ 
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  ในกรณี ท่ีพนักงานสวนตําบลผู ใดโอน  เล่ือนตําแหนง  ยาย  สับเปล่ียนหนาท่ีไปชวย               
ราชการในหนวยงานอ่ืน  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศตามขอ  5 (9) (ช)  ในครึ่งปท่ีแลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ของผูน้ันทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
  9.   ในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนแตละครั้ง  นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
รายงานผล จากผูบังคับบัญชาตามขอ 7 ประกอบกับขอ 11  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในหลักเกณฑท่ี
จะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเล่ือน
ข้ันเงินเดือนใหแกผูน้ันครึ่งข้ัน  ถาเห็นวาพนักงานผูน้ันอยูในหลักเกณฑตามขอ 6  ใหเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกผูน้ัน
หน่ึงข้ัน 
  ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑท่ีควรจะไดรับการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกหน่ึงข้ัน แตไมอาจส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ึนใหไดเพรามีขอจํากัดเก่ียวกับโควตาท่ี
จะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนของสวนราชการน้ัน ถาในการเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงานสวนตําบลผูน้ันมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนหน่ึงข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีจะใช
เล่ือนข้ันเงินเดือนในคราวน้ัน นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําส่ังใหเล่ือนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของ
ขาราชการผูน้ันเปนจํานวนสองข้ันได ท้ังน้ี  ตองอยูในโควตารอยละ 15 ของจํานวนขาราชการท่ีครองตําแหนง
อยู ณ วันท่ี 1 มีนาคม    
  10.   การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล  ซ่ึงในครึ่งปท่ีแลวมา          
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพตามขอ 5 (9) (ฌ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาส่ังเล่ือนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ัน ท้ังน้ี  ใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  11.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน                                                              
พนักงานสวนตําบล เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมี
สถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบ
งานการเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ 

12.  นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุ ท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปนเหตุในการ
ไมพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูน้ันไมได 

13.  ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑและถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุท่ีถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนซํ้าอีกครั้งหน่ึงเพราะเหตุจากการกระทํา
ความผิดเดียวกันน้ันไมได 

14. ในกรณี.../ 
 
 



 
 

-5- 
 
14.  ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทําใหการเล่ือน

ข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณาส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูน้ันเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
ประกาศกําหนดน้ี 

15.  ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเล่ือนข้ันเงินเดือนแตผูน้ัน
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนใหผูน้ันเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันท่ี 
30 กันยายน ของปท่ีจะพนจากราชการ 

16.  ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเล่ือนข้ันเงินเดือนแตผูน้ัน
ถึงแกความตายกอนหรือในวันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือนใหผูน้ันเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันท่ีผูน้ันถึงแกความตาย 

17.  พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ 
5 เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสาย ตามท่ีกําหนด หรือเหตุจําเปน
นอกจากกรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีตองเล่ือนข้ัน
เงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูน้ัน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอ ก.อบต.จังหวัด  พรอมดวย
เหตุผล เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดวย จึงจะส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือนได 

• การเล่ือนข้ันคาจางประจํา (ลูกจางประจํา)  
   หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท. 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2559  

ขอ  4  หลักเกณฑการเล่ือนข้ันคาจางของลูกจางประจํา ใหนําแนวทางการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 
              จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

                        
                                 (นายฮาเซ็น   วาหะ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด 
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