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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานกอก
เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทน ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------เพื่อใหหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง และคาตอบแทนของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนเพิ่มคาจางและคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานกอก เรื่อง หลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง และคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561”
ขอ 2 การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจางและคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจน การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล
ขอ 3 ผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดสําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
"ป" หมายความวา ปงบประมาณ
"ครึ่งปแรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
"ครึ่งปหลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
"ครึ่งปที่แลวมา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมาแลวแตกรณี
ขอ 4 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเพิ่มคาจาง ลูกจางประจํา ใหเลื่อนปละ
สองครั้งและเพิ่มคาตอบแทนพนักงานจางปละครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง สําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่ง
ปแรก

๒
โดยใหเลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มคาจาง และเพิ่มคาตอบแทน สําหรับ
การปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป
ขอ 5 พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพิ่มคาจางและเพิ่มคาตอบแทน ครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึง่ ปที่แลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ
หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิด
ที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมา ทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
สี่เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(6) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(8) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่
นายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานกอก กําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวน
ราชการหรือหนวยงาน และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกอกไดกําหนด ดังนี้
1) จํานวนครั้งที่มาสายไมเกิน 5 ครั้ง ในรอบครึง่ ปที่แลวมา โดยจะไมนํา
วันมาสายเฉพาะในชวงฤดูฝน กรณีวันที่มีฝนตกหนักหรือมีลมพายุ ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดความลําบากและ
เสี่ยงตออันตรายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ
2)
ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกิน
ยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสทิ ธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียว
หรือหลายคราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ

๓
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย
ที่ไมใชวันลาปวยตาม (8) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ 6 พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขัน้ และอยูในหลักเกณฑประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปน
ตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ
ตอสูเสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอ
ทางราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษ และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดียิ่งแกประเทศชาติ
ขอ 7 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มคาจาง ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนนําผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดย
พิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการ
เปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้นแลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมขอมูลดังกลาว
ตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยผูบังคับบัญชาชั้นเหนือ

๔
ขึ้นไปแตละระดับที่ไดรับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลดวย
ขอ 8 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานใหนับชวงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแต ผูอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ ใหนับชวงเวลา
ปฏิบัติราชการ ไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา
(1) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
สี่เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(2) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
(3) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
ในกรณีพนักงานสวนตําบลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวย
ราชการในหนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของ
ผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 9 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชา ประกอบกับขอพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
จากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใด อยูใน
หลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นอยูในหลักเกณฑใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑที่ควรจะ
ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขัน้ แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหไดเพราะมีขอจํากัด
เกี่ยวกับโควตาที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงาน
สวนตําบลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมี
คําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได ทัง้ นี้ ตองอยูในโควตารอยละ
15 ของจํานวนขาราชการที่ครอบตําแหนงอยู ณ วันที่ 1 มีนาคม และจํานวนเงินรอยละ 6 ของอัตรา
เงินเดือนของขาราชการหรือลูกจางประจําที่ครองตําแหนงอยู ณ วันที่ 1 กันยายน
ขอ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งในครึ่งปที่แลว
มาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบตั ิงานในองคการระหวางประเทศ หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลือ่ นไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
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ขอ 11 นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกอก แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนา
สวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีสถานศึกษาในสังกัด
ใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ
ขอ 12 นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุที่พนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปน
เหตุในการไมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมได
ขอ 13 ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ
และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทํา
ใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนขัน้ เงินเดือน
มาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือน
ซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันนั้นไมได
ขอ 14 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําให
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ขอ 15 ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 30 กันยายนของปที่จะพนจากราชการ
ขอ 16 ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
แตผูนั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความ
ตาย
ขอ 17 พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามที่กําหนดหรือเหตุจําเปน
นอกจากกรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษที่ตองเลื่อน
ขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดพรอมดวย
เหตุผล เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดวย จึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได

๖
ขอ 18 ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามประกาศนี้ ตั้งแต
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1

ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสุทธิศักดิ์ สังขทอง)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกอก

