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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก 

เรื่อง  หลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดอืนและคาตอบแทน ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------- 

  เพื่อใหหลักเกณฑการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เพิ่มคาจาง และคาตอบแทนของพนักงาน       

สวนตําบลและพนักงานจาง สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติ

ระเบยีบบรหิารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล                        

จังหวัดนครศรธีรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคการบรหิาร

สวนตําบลแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2558  วันที่ 30 ธันวาคม 2558 จงึกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนเพิ่มคาจางและคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1. ประกาศนี้เรยีกวา “ ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก เรื่อง หลักเกณฑ          

การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เพิ่มคาจาง และคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561” 

ขอ 2  การเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เพิ่มคาจางและคาตอบแทนของพนักงานสวนตําบล และ    

พนักงานจาง ใหผูบังคับบัญชาพจิารณาโดยคํานงึถงึคุณภาพและปรมิาณงาน ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของงานที่ไดปฏิบัตมิา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏบิัตงิาน ความมคีุณธรรมและ

จรยิธรรม  ตลอดจน การรักษาวนัิย และการปฏบิัตตินเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล    

ขอ 3 ผูบังคับบัญชาประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลการ ปฏบิัตงิานของพนักงานสวน

ตําบล   และพนักงานจางปละสองครัง้ ตามหลักเกณฑและวธิกีารที่กําหนดสําหรับการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน 

"ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 

"ครึ่งปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตัง้แตวันที่  ๑  ตุลาคม  ถงึวันที่  ๓๑  มนีาคม  

"ครึ่งปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตัง้แตวันที ่ ๑  เมษายน  ถงึวันที่ ๓๐ กันยายน  

"ครึ่งปที่แลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรอืครึ่งปหลังที่ผานมาแลวแตกรณี  

ขอ 4 การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานสวนตําบลและเพิ่มคาจาง ลูกจางประจํา ใหเลื่อนปละ

สองครัง้ และเพิ่มคาตอบแทนพนักงานจางปละครัง้ ดังนี้ 

(๑) ครัง้ที่หนึ่ง เปนการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและเพิ่มคาจาง สําหรับการปฏบิัตริาชการในครึ่ง

ปแรก  



๒ 

 

โดยใหเลื่อนวันที่ ๑ เมษายนของปที่ไดเลื่อน 

(๒) ครัง้ที่สอง เปนการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เพิ่มคาจาง และเพิ่มคาตอบแทน สําหรับ

การปฏบิัตริาชการในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ 5 พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ซึ่งจะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้

เงนิเดอืน เพิ่มคาจางและเพิ่มคาตอบแทน ครึ่งขัน้ในแตละครัง้ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

   (1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏบิัตงิานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวย

ความอุตสาหะจนเกดิผลดีหรอืความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพจิารณาประเมนิผลการ

ประเมนิผลการปฏบิัตงิานแลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้ 

(2) ในครึง่ปที่แลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวนัิยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ 

หรอืไมถูกศาลพพิากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกบัการปฏบิัตหินาที่ราชการ หรอืความผิด

ที่ทําใหเสื่อมเสยีเกยีรตศัิกดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมใิชความผิดที่ไดกระทําโดยประมา ทหรอื

ความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกนิกวาสองเดอืน 

 (4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมเีหตุผลอันสมควร 

  (5) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

สี่เดอืน หรอืไดปฏบิัตริาชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดอืนกอนถงึแกความตาย 

  (6) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน หรอื

ปฏบิัตกิารวจัิยในประเทศหรอืตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏบิัตริาชการไมนอยกวาสี่เดือน 

  (7) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาตดิตามคูสมรสไปปฏบิัตริาชการ 

หรอืปฏบิัตงิานในตางประเทศ ตองมเีวลาปฏบิัตริาชการไมนอยกวาสี่เดอืน 

  (8) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรอืมาทํางานสายเกนิจํานวนครัง้ที่ นายกองคการ

บรหิารสวนตําบลบานกอก กําหนด  โดยคํานงึถงึลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตัง้ของแตละสวน

ราชการหรอืหนวยงาน และนายกองคการบรหิารสวนตําบลบานกอกไดกําหนด ดังน้ี 

   1) จํานวนครัง้ที่มาสายไมเกนิ  5 ครัง้ ในรอบครึง่ปที่แลวมา โดยจะไมนํา

วันมาสายเฉพาะในชวงฤดูฝน กรณวีันที่มฝีนตกหนักหรอืมลีมพายุ ซึ่งเปนเหตุทําใหเกดิความลําบากและ

เสี่ยงตออันตรายในการเดนิทางมาปฏบิัตริาชการ 

   2) ในครึ่งปที่แลวมาตองมเีวลาปฏบิัตริาชการหกเดอืน โดยมวีันลาไมเกนิ    

ยี่สบิสามวัน แตไมรวมถงึวันลาตาม (6) หรอื (7)  และวันลาดังตอไปนี้ 

  (ก) ลาอุปสมบท หรอืลาไปประกอบพธิฮีัจย ณ เมอืงเมกกะ 

ประเทศซาอุดอิาระเบยีเฉพาะวันลาที่มสีทิธไิดรับเงนิเดอืนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงนิเดอืน 

  (ข) ลาคลอดบุตรไมเกนิเกาสบิวัน  

  (ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดยีว

หรอืหลายคราวรวมกันไมเกนิหกสบิวันทําการ 
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  (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏบิัติราชการตามหนาที่

หรอืในขณะเดนิทางไปหรอืกลับจากการปฏบิัตริาชการตามหนาที่ 

  (จ) ลาพักผอน  

  (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลอืกหรอืเขารับการเตรยีมพล  

  (ช) ลาไปปฏบิัตงิานในองคการระหวางประเทศ  

  (ซ) ลาไปชวยเหลอืภรยิาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มสีทิธไิดรับ

เงินเดอืนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงนิเดอืน 

  (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  

การนับจํานวนวันลาไมเกนิยี่สบิสามวันสําหรับวันลากจิสวนตัวและวันลาปวย 

ที่ไมใชวันลาปวยตาม (8) (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ 6 พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหนึ่งขัน้ในแตละครัง้

ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้และอยูในหลักเกณฑประการใด

ประการหนึ่งหรอืหลายประการ ดังตอไปนี้ 

 (1) ปฏบิัตงิานตามหนาที่และมผีลการประเมนิการปฏบิัตงิานในระดับดเีดนและมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลอันกอใหเกดิประโยชนและผลดยีิ่งตอทางราชการและสังคมจนถอืเปน

ตัวอยางที่ดไีด 

 (2) ปฏบิัตงิานโดยมคีวามคดิรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืไดคนควาหรอืประดษิฐ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพเิศษ และทางราชการไดดําเนนิการตามความคดิรเิริ่ม

หรอืไดรับรองใหใชการคนควาหรอืสิ่งประดษิฐนัน้ 

 (3) ปฏบิัตงิานตามหนาที่ที่มสีถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรอืมกีาร

ตอสูเสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณพีเิศษ 

 (4) ปฏบิัตงิานที่มภีาระหนาที่หนักเกนิกวาระดับตําแหนงจนเกดิประโยชนตอ     

ทางราชการเปนพเิศษ และปฏบิัตงิานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดดีวย 

 (5) ปฏบิัตงิานตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน

พเิศษ และงานนัน้ไดผลดยีิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

 (6) ปฏบิัตงิานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากจิกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน

ผลดยีิ่งแกประเทศชาติ 

ขอ 7  การพจิารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืนและเพิ่มคาจาง ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนนําผล                     

การประเมนิผลการปฏบิัตงิานมาเปนหลักในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครัง้ที่หนึ่งและครัง้ที่สอง โดย

พจิารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤตกิรรมการมาทํางาน การรักษาวนัิย การปฏบิัตตินเหมาะสมกับการ

เปนขาราชการ และขอควรพจิารณาอื่น ๆ ของผูนัน้แลวรายงานผลการพจิารณานัน้ พรอมขอมูลดังกลาว

ตอผูบังคับบัญชาช้ันเหนอืขึ้นไปตามลําดับจนถงึนายกองคการบรหิารสวนตําบล โดยผูบังคับบัญชาช้ันเหนอื
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ขึ้นไปแตละระดับที่ไดรับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาของนายกองคการบรหิารสวน

ตําบลดวย 

ขอ 8  การพจิารณาผลการปฏบิัตงิานและผลสัมฤทธิ์ของงานใหนับชวงเวลาการปฏบิัติ

ราชการและการปฏบิัตงิานในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแต ผูอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ ใหนับชวงเวลา

ปฏบิัตริาชการ ไมนอยกวาสี่เดอืนเปนเกณฑพจิารณา 

 (1) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

สี่เดอืน หรอืไดปฏบิัตริาชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดอืนกอนถงึแกความตาย 

 (2) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน หรอื

ปฏบิัตกิารวจัิยในประเทศหรอืตางประเทศ  ตองมเีวลาปฏบิัตริาชการไมนอยกวาสี่เดอืน 

 (3) ในครึ่งปที่แลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาตดิตามคูสมรสไปปฏบิัตริาชการ 

หรอืปฏบิัตงิานในตางประเทศ ตองมเีวลาปฏบิัตริาชการไมนอยกวาสี่เดอืน 

  ในกรณพีนักงานสวนตําบลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวย

ราชการในหนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏบิัตงิานนอกเหนอืหนาที่หรอืงานพเิศษอื่นใด หรอืลาไป

ปฏบิัตงิานในองคการระหวางประเทศ ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏบิัตริาชการ และการปฏบิัตงิานของ

ผูนัน้ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพจิารณาดวย 

ขอ 9  ในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนแตละครัง้ นายกองคการบรหิารสวนตําบล

พจิารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชา ประกอบกับขอพจิารณาความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน

จากคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานสวนตําบล ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใด อยูใน

หลักเกณฑที่จะไดรับการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้ และปฏบิัตตินเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 

ใหเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหแกผูนัน้ครึ่งขัน้ ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนัน้อยูในหลักเกณฑใหเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนใหแกผูนัน้หนึ่งขัน้ 

 ในกรณทีี่พนักงานสวนตําบลผูใดมผีลการปฏบิัตงิานและอยูในหลักเกณฑที่ควรจะ

ไดรับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งปแรกหนึ่งขัน้ แตไมอาจสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหนึ่งขัน้ใหไดเพราะมขีอจํากัด

เกี่ยวกับโควตาที่จะใชเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของสวนราชการนัน้ ถาในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งปหลังพนักงาน

สวนตําบลผูนัน้มผีลการปฏบิัตงิานและอยูในหลักเกณฑไดรับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหนึ่งขัน้อกี และไมมี

ขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงนิที่จะใชเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในคราวนัน้ นายกองคการบรหิารสวนตําบลอาจมี

คําสั่งใหเลื่อนขัน้เงนิเดอืนรวมทัง้ปของขาราชการผูนัน้เปนจํานวนสองขัน้ได ทัง้นี้ ตองอยูในโควตารอยละ 

15 ของจํานวนขาราชการที่ครอบตําแหนงอยู ณ วันที่ 1 มนีาคม  และจํานวนเงินรอยละ 6 ของอัตรา

เงนิเดอืนของขาราชการหรอืลูกจางประจําที่ครองตําแหนงอยู ณ วันที่ 1 กันยายน 

ขอ 10 การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งในครึ่งปที่แลว

มาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏบิตังิานในองคการระหวางประเทศ หรอืลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ให

นายกองคการบรหิารสวนตําบลพจิารณาสั่งเลือ่นไดครัง้ละไมเกนิครึ่งขัน้ ทัง้นี้ ใหมกีารประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 



๕ 

 

ขอ 11 นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก แตงตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนพนักงานสวนตําบล เพื่อทําหนาที่พจิารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของ

พนักงานสวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนา

สวนราชการ  ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณทีี่องคการบรหิารสวนตําบลมสีถานศกึษาในสังกัด

ใหแตงตัง้ผูบรหิารสถานศกึษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบงานการ

เจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล เปนเลขานุการ 

ขอ 12 นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุที่พนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตัง้

คณะกรรมการสอบสวนในกรณถีูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดอีาญา มาเปน

เหตุในการไมพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหพนักงานสวนตําบลผูนัน้ไมได 

ขอ 13 ในกรณทีี่พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวนิัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ

และถูกศาลพพิากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความผิดทีเ่กี่ยวกับการปฏบิัตหินาที่ราชการหรอืความผิดที่ทํา

ใหเสื่อมเสยีเกยีรตศัิกดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมใิชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอื

ความผิดลหุโทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดยีวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนขัน้เงนิเดอืน

มาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวนิัยหรอืถูกศาลพพิากษาในคดอีาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนขัน้เงนิเดอืน

ซ้ําอกีครัง้หนึ่งเพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดยีวกันนัน้ไมได 

ขอ 14 ในกรณทีี่ผลการพจิารณาโทษทางวนัิยหรอืโทษทางอาญาที่ถงึที่สุดแลวมผีลทําให

การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ใหนายก

องคการบรหิารสวนตําบลพจิารณาสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานสวนตําบลผูนัน้เสยีใหมใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

ขอ 15 ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขัน้เงนิเดอืน

แตผูนัน้จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น               ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลสั่งเลื่อนขัน้เงินเดอืนใหผูนัน้เพื่อประโยชนในการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 30 กันยายนของปที่จะพนจากราชการ 

ขอ 16 ในครึ่งปที่แลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขัน้เงนิเดอืน

แตผูนัน้ถงึแกความตายกอนหรอืในวันที่ 1 เมษายน หรอื 1 ตุลาคม ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลสั่ง

เลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหผูนัน้เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมผีลในวันที่ผูนัน้ถงึแกความ

ตาย 

ขอ 17 พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้ 

เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ การลา การมาทํางานสายตามที่กําหนดหรอืเหตุจําเปน

นอกจากกรณดีังกลาว แตนายกองคการบรหิารสวนตําบลพจิารณาแลวเห็นวามเีหตุผลพเิศษที่ตองเลื่อน

ขัน้เงนิเดอืนใหพนักงานสวนตําบลผูนัน้ นายกองคการบรหิารสวนตําบลนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดพรอมดวย

เหตุผล เพื่อพจิารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดวย จงึสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดอืนได 
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ขอ 18  ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานสวนตําบลตามประกาศนี้ ตัง้แต

การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครัง้ที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) เปนตนไป 

  จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ  วันที่    1     ตุลาคม   พ.ศ.  2563 

 

 

                (นายสุทธศัิกดิ์  สังขทอง) 

              ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏบิัตหินาที่ 

       นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานกอก  
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