
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลตองปดิ 
เรือ่ง  หลักเกณฑก์ารพิจารณาเลือ่นขัน้เงินเดอืนพนกังานสว่นตำบล 

ประจำปงีบประมาณ  2565 
……………………….…………… 

เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตอง
ปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มี
ความบริสุทธิ์ และยุติธรรม และมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ  เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด จึงประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้มีผลบังคับตั ้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่     15    ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

(นายวรวิทย์  บุญรักษา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลตองปดิ 
 เรือ่ง  หลักเกณฑก์ารพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนักงานสว่นตำบล  ประจำปงีบประมาณ  2565 

ลงวนัที ่  15  ตลุาคม  2564 

 

 

  1. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล หมายถึงดังนี้ 
  "ป"ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
  "ครึ่งปแีรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปหีลงั"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
  "ครึ่งปทีี่แลว้มา" หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
  2. ให้ผู ้บังคับบัญชาและผู ้ที ่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละสองครั ้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่คณะกรรมการพนักงาน            
ส่วนตำบลกำหนด 
  3.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
   (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
   (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
  4.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน
สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   
  5.   พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้ วย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 2    
แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน  

  (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทาง
วินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและได้ถูกงด
เลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้นมาแล้ว  ให้
ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่
จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 
   (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
   (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  
   (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา 
อบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมและดูงาน ณ 
ต่างประเทศ ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
                  /(8) ในครึ่งปี... 
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   (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสาม
วัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
           (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
           (ค)  ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราว รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ 
           (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ
ในขณะ เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
           (จ)  ลาพักผ่อน 
           (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
           (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย             
ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม(ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ 
  6.  พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น
ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์  
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้  
ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (5)  ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
  7.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 5 และข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตาม
ข้อ  2  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูล
การลา  พฤติกรรมการมาทำงาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็น พนักงานส่วนตำบลและ
ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
 
            /8. การพิจารณา... 
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  8.   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการใน
ต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  9.   ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
รายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล  ให้
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งข้ัน  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  6  ให้
เลื่อนขั้น เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น ถ้าในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก
กับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น สำหรับปีนั้น  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผู้นั้นเป็นจำนวนหนึ่งขั้น
ครึ่งได้  แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม 
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์
สิ่งใด  สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิต 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

  (5)  ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย  ยากลำบากและ
งานนั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็น
ผลดีแก่ประเทศชาติ 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงนิที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมี
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะ
ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ
พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ 
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  10.  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา 
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช) ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไป
ในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 
  11.  ในการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนแต่ละครั ้ง  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เห็นสมควรให้พนักงานส่วนตำบลผู้ใดได้เลื ่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพนักงานส่วนตำบลผู้นั ้นว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีคำสั่งเลื ่อนขั้นเงินเดือน  ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อนและให้กันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย เมื่อ
การสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดังนี้ 
   (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ์  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็
ตาม 
   (2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้น
เงินเดือน  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมาย  ว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
   (3)  ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคำสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการหรือมีคำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดื อนทุกครั้งที่
ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
  12.   ในการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนแต่ละครั ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นสมควรให้ผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และศาลได้
ประทับฟ้องคดีนั้นแล้ว  ก่อนมีคำสั่งเลื ่อนขั้นเงินเดือนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว้ก่อน และให้กันเงินสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณา  ดังนี้ 
   (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้   
ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 
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   (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจำคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาล
พิพากษาให้ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่า
ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  
แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ ในวันที่ 30  
กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปใน
แต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
   (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือโทษหนักกว่าจำคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทุกครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  สำหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดีให้
แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 
  13. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ผู้ใดไว้ เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 12   ให้ผู้มี
อำนาจดังกล่าวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ    และ
จนกว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ 11 
(1) (2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 12 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดยถือเกณฑ์จำนวนครั้งที่จะต้องงด
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา  เว้นแต่ผู้นั้นได้พ้นจากราชการไปแล้ว ตามผลของการถูก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตาม ข้อ 12  กรณีใดกรณี
หนึ่ง  จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนั้น  โดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณี
หนึ่ง  

 14.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานส่วนตำบลผู้ใด  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญให้ผู้นั้นใน วันที่  30  กันยายนของครึง่ปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 
  15.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานส่วนตำบลผู้ใด  แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ 
ละครั้ง  ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวนัที่ 
1 ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะสั่งเลื ่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั ้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 
กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 
  16.   พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 5  
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทำงานสายตามที่กำหนด  แต่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นการเฉพาะราย 
 
              /หลักเกณฑ์การ... 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล 

1. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความสามารถและความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีแก่ราชการ 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
  4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน    
       6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  
ไมเ่กิน 60 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด ไมเ่กิน 90 วัน  
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ไม่เกิน 20 วัน 
   ง) ได้ลากิจส่วนตัว ไมเ่กนิ 20 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อน ไมเ่กิน 20 วัน 
   ฉ) สามารถลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) สามารถลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) สามารถลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ไมเ่กิน 60 วัน และ  
  9) ได้มาทำงานสาย ไมเ่กิน 5 วัน 
 

2. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น        
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  
ไม่เกิน 60 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด ไมเ่กิน 90 วัน  
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 15 วัน 
           
          /ง) ได้ลากิจส่วนตัว... 
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   ง) ได้ลากิจส่วนตัว ไม่เกิน 15 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อน ไม่เกิน 15 วัน 
   ฉ) ไม่ได้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ไม่เกิน 45 วัน และ  
  4) ได้มาทำงานสาย ไม่เกิน 3 วัน  
 ***และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังนี้ 

 1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
 3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก 

  4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
  5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมจนสำเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
 

3. หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น  
 กรณีท่ีพนักงานได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกไม่ถึง 1.0 ขั้น  ดังนี้ 

  1) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปี ที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 เดือน 
  2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
  3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกินจำนวนที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ดังนี้   
   ก) ได้ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราว  
ไม่เกิน 60 วัน 
   ข) ได้ลาคลอด ไม่เกิน 90 วัน 
   ค) ได้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 10 วัน    
   ง) ได้ลากิจส่วนตัว ไม่เกิน 10 วัน 
   จ) ได้ลาพักผ่อน ไม่เกิน 10 วัน 
   ฉ) ไม่ได้ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   ช) ไม่ได้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   ซ) ไม่ได้ลาติดตามคู่สมรส 
   ฌ) ได้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ไม่เกิน  30 วัน และ  
  4) ในรอบการประเมินไมม่าทำงานสาย   
 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น (ข้อ 2)(***) 

               

/ถ้าในครึ่งปีหลัง... 
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ถ้าในครึ่งปีหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก  กับ
ครึ่งปีหลังรวมกัน เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น สำหรับปีนั้น ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปี จำนวน 1.5 ขั้นได้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น (ข้อ 2)(***) 

 ในกรณีที่พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปี
แรก 1.0 ขั้น แต่ไม่อาจเลื่อนขั้นได้  เพราะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน ถ้าในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีหลัง พนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้นอีก และไม่มี
ข้อจำกัดเก่ียวกับวงเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี 2.0 ขั้นได้  
 
การบริหารวงเงินที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
 
 1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน) 
  ให้มีโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการ ณ 
วันที่ 1 มีนาคม  หากมีเศษถึงครึ่งให้ปัดเป็นจำนวนเต็ม ถ้าไม่ถึงครึ่งให้ปัดทิ้ง  
 
 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม)  
  ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงิน ร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนพนักงาน ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำ
วงเงินที่ได้ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปแล้ว ในครั้งที่ 1 (1 เมษายน) มาหักออกก่อน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 
15  ของจำนวนพนักงานส่วนตำบล  ณ วันที่ 1 มีนาคม 
 
 3. พนักงานที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)  
     และได้รับเงินตอบแทนพิเศษร้อยละ 2 (0.5 ขั้น) ร้อยละ 4 (1.0 ขั้น) และร้อยละ 6 (1.5 
ขั้น)  
     เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 
    เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2 ให้อยู่ในวงเงินร้อยละ 6  
   แต่ไม่ต้องนำเงินตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ 2,4,6) ที่ใช้ไปแล้ว ในครั้งที่ 1 มาหักออก 
 
 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
   4.1 ให้ใช้ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละ
ประเภทและระดับตำแหน่งตามตารางการกำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน  
 
   4.2 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที ่๑ (๑ เมษายน) ต้องอยู่ในโควตา
ร้อยละ 15  ณ วันที่ ๑ มีนาคม  ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม) ภายในวงเงินร้อยละ 6 ของเงินเดือน ณ  วันที่ ๑ 
กันยายน ตามลำดับ 
   4.3 ให้แยกวงเงินการเลื่อนข้ันเงินเดือนออกเป็นอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ 
    • กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
    • กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งประเภทปฏิบัติ 
 
 
           /4.4 ให้แจ้งผล... 
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   4.4 ให้แจ้งผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ผู้นั้นทราบด้วย 
   4.5 พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแต่ละครั้งต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
   4.6  พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้อง
มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้ หรือร้อยละ ๖๐ 
   4.7 พนักงานส่วนตำบลที่บรรจุเข้ารับราชการ  ทั้งกรณีบรรจุใหม่และบรรจุกลับ 
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน กล่าวคือ ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน หรือวันที่ ๑ ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม หรือวันที ่๑ มิถุนายน แล้วแต่กรณี 
   4.8 พนักงานส่วนตำบลที่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 
ตุลาคม ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย 
โดยผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เพื่อประโยชน์ใน
การคำนวณบำเหน็จบำนาญ  
   4.9 ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกฟ้องคดีอาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
เกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น โดยไม่ต้องรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่อย่างใด 
 



สรปุการกำหนดเกณฑก์ารลาและการมาทำงานสายเพือ่ใชใ้นการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นตำบล 
แนบทา้ยประกาศองคก์ารบริหารสว่นตำบลตองปดิ  เรือ่ง  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นตำบล  ประจำปีงบประมาณ  2565 

ลงวนัที ่  15  ตลุาคม  2564 
 

 
    การลา 
 
   ขัน้ 

 
ลาปว่ย* 

 
ลาคลอดบตุร 

ลาไปชว่ย 
เหลอืภรยิา 
ทีค่ลอดบตุร 

ลากจิสว่นตวั ลาพกัผอ่น 
ลาเขา้รบัการ
ตรวจเลอืก 

ลาไปอบรม 
ศึกษา ฯ 
หรอืดงูาน 

ลาไปปฏบิตังิานใน
องคก์ารระหวา่ง

ประเทศ 

ลาตดิตาม 
คูส่มรส 

ลาไปฟืน้ฟู
สมรรถภาพ
ดา้นอาชพี 

มาสาย 

0.5 ขั้น ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 20 วัน ไม่เกิน 20 วัน ไม่เกิน 20 วัน ลาได ้ ลาได ้ ลาได ้ ลาได ้ ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 5 วัน 

1 ข้ัน ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 15 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่เกิน 45 วัน ไม่เกิน 3 วัน 

1.5 ขั้น ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 10 วัน ไม่เกิน 10 วัน ไม่เกิน 10 วัน ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่ได้ลา ไม่เกิน 30 วัน ไม่มี 

 
 
หมายเหต ุ
 (1) ลาปว่ย*  เป็นการลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว หรือหลายคราวรวมกัน 
 (2) การนับจำนวนวันลาไม่เกนิ 23 วนั สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม หมายเหตุ (1)  



 


