
ประกาศองค์การบริหารส่วนติาบลหาดสองแคว 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจั่างประจำ 

และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

ประกาศคณะกรรมกฺารพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ 

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๕ธันวาคม๒๕๔๕และที่แกไขเพิ่มเติมถึงป้จจุ~น, 

หนังสือสำนักงานกจ ก.ท.และก.อบต.ที่มท๐๘ ๙๓/ว๑๑ลงวันิ่ที่.๓ ก นัยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ซ กัซ้อม 

แนวทางการประเมิํนํผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างปํระจำ ได้กำหนดมาตรํฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ 

ว ธิีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพ่นักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้อ่งประกาศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในการนี้อง~การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีก่ารเลื่อนขั้นเงินเดือน 

พนักงานส่วนติาบล เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ 

เลื่อนค่าตอบแทนพนั่กงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด งันี้ 

๑ ประกาศนี้เรียกว่า ''ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว เรื่อง หลักเกณฑ์และ 

ว ธิีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนข~นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้น 

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง'' 

๒. ประกาศนื้เหไช้บังคับในรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓0 ก นัยายน ๒๕๖๒ 

๓. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือน 

พนักงานครูองค์ฺการบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ส งักัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ด งันี้ 

· การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล 

๑. ในหลักเกณฑ์นี้ 

''ปี'' หมายความว่า ปีงบประมาณ 

''ครึ่งปีแรก'' หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 

''ครึ่งปีหลังง หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ ก นัยายน 

"ครึ่งปีที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 

๒. ให้ผู้บังคับ... 



๒ 

๒. ให้ผู้บังคับบัณูชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละสองครั้ง ตาม 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิ~ติงาน 

๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ด งันี้ 

(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้ 

เลื่อนในวันที่ ๑ เมษายนขํํองปีที่ได้เลื่อน 

(๒) 
ครั้งที่สองเป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดยให้ 

เลื่อน ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 

๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้เลื่อนได~ม่เกินขั้นสูงของอัน่ดับหรือระดับ 

เงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 

๕. พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครีงขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน 

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ 

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึง่ผู้บังคับบัณูชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้ว เห็นว่าอยู่ 

ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนฃั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่ห่นักกว่าโทษภาค~ณฑ์ หรือไม่ถูกศาล 

พิพากษาในคดีอาณูาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิ~ติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย 

เกียรติศัก~ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่ซึ่งมิใช่ความผิดท่ฯฺ่ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๕) ในค่รึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไ~น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้ 

ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าิ'เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 

(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผูได้รับอนุณูาตให~ปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิ~ติการการ 

วิจ ยัในประเทศหรือต่างประเทศ ต อ้งมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า~เดือน 

(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับฝัเด้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ 

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบ~ราชการไม่น้อยกว่าส่เดือน 

(๘) ในครึ่,~ที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้ง~นายกองค์การบริหารสวน 

ตำบลกิาหนดเป็นหนังสอไว้ก่อนแ้วโดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้อ~ นเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน 

ราชการหรือหน่วยงาน 

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไ~เกิน~~บสามวันแต่ไม่ 

รวมถึงวันลาตามข้อ (๖) และ (๗) และวันลาดังต่อไป~ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวัน่ลาที่มีสิท์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเ้า~บวัน 

(ค) ลาป่วยซึ่งจำ เป็นต้องรักษาตัว เป็นเวลานานไม่ว่าคราว เดียวหรือหลายคราว 

รวมกันไม่เกินหกสิบวันฬาการ 

(ง) ลาป่วย เพ ราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ 

เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

(จ) ลาพักฝอน... 



๓ 

(จ) ลาพักผ่อน 

. 

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

(ช) ลาไปปฏิบ~งานในองค์การระหว่างประเทศ 

(ช) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม 

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ฌ) ลาไปฟึ้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

·การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่ิบสามวันส'าหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาป่วยใ~นับ 

เฉพาะวันทำการ 

๖. พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หนีงขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น 

ผ้อูยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง นตามข้อ ๕ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด 

ประการหนึ่งหรือหลายประการ ด งัต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อ นัก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดี 

ได้ 

(๒) ปฏิใ~ติงานโดยมีความคิดริเริมในเรืองใดเรืองหนึง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษ~สิงใดสิงหนึง 

ซึง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองใหไช้ 

การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษ~นั้น 

(๓) ปฏิใ~ติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ เสี่ยงต่อ 

ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยซน์ต่อทางราชการเป็น 

พิเศษ และปฏิใ~ติงานในตำแหน่งหน้าที่ฃองตนเป็นผลดีด้วย 

(๕) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษและ 

งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทิากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ 

ประเทศชาติ 

๗. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ผู้~งคับ~ณูชา 

ชัน้ต้นนิาผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตาม่ข้อ ๒ มาเป็นหลักในการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การ 

ร กัษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ 

พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัณูชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน 

0 

ตาบล 

ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับํบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ 

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

๘. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤท~ของงาน ให้ ให้นับช่วงเวลาการ 

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ ๕(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์เว้นแต่ ผ้อูยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 

๕ (๕) หรือ (๖) หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบ~ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณี... 



๔ 

ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู~ใดโอน เลื่อนติาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วย 

ราชการในหน่วยงานอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิ~ติงาน 

ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕ (๙) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นิาผลการปฏิ~ติราชการและการปฏิ~ติงาน 

ของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

๙. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา 

รายงานผล จากผู้บังคับบัณูชาตามข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๑๑ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผูไดอยูในหลักเกณฑ์ที่ 

จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๕และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อน 

ขันุ้~นูเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ า้เห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยูในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ ให้เลื่อนขั้น~นเดือนให้แก่ผู้~ 

หนึงขัน 

ในกรณีทีพนักงานส่วนตำบลผูไดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ 

เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจ~งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให~ด้เพรามีข้อจำกัดเกี่ยวกับโควตาที่ 

จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ า้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนตำบลผู้น~นมีผลการ 

ปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจำกัด่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้ 

เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ 

ข า้ราชการผู้นั้นเป็นจิานวนสองขั้นได้ทั้งนี้ ต้องอยูในโควตาร้อยละ ๑๕ของจำนวนข้าราชการที่ครองติาแหน่ง 

อยู่ ณ ว นัที่ ๑ ม นีาคม 

๑ . การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึง่ในครึ่งปีที่แล้วมา 

ได้รับอนุญาตให้ลา'เปํปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕ (๙) (ช) หรือลาไปฟื้นฟสมรรถภาพด้าน 

อาชีพตามข้อ ๕ (๙) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั ง้นี้ ใ~มี 

การประเมินผลการปฏิบ~งานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ~ติงาน 

๑๑. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

พนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนฃั้นเงินเดือนของพ~กงานส่วน 

ตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับติาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์~กำหนดไวไนประกาศนี้ ปร ประกอบด้วย ประธาน 

กรรมการ และหัวหน้าสฺ่วนราชการ ไม'น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนติาบลมี 

สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ 

๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนต°าบลจะนำเอาเหตุที่พนักงานส่วนติาบล~เดถูกแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฬองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ 

ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไม่ได้ 

๑๓~ ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผูไดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูก 

ศาลพิพากษาในคดีอาณูาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิ~ติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย 

เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึง่มิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ 

เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำค่วามผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทาง 

วิน ยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน~าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำ 

ความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

๑๔. ในกรณี... 



๕ 

๑๔. 
ในกรณีทีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญๅที่ถึงที่สดแล้วมีผลทำให้การเลื่อน 

ขัน้ เงิน เดื อนข อง พ น กัง านส่วนตำบล ผไูดไม่ เป็ นไป ตา มหลัก เก ณฑ์ที่ กำหนดไวไนป ระ ก า ศ~ ให้ ให้นา ย ก อ ง ค์ก า รบริหา ร 

ส่
วนตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนติาบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวไน 

ประกาศกำหนดนี้ 

๑๕. 
ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผูไดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น 

จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาณูข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชนๆนการคำนวณบำเหน็จบำนาณูในวันที่ 

๓๐ ก นัยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ 

๑๖. 
ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผูไดอยูในเกณฑ์ที่จะได้เลื่่ นเงินเดือนแต่ผู้นั้น 

ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนติาบลสั่งเลื่อนขั้น 

~นเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโฺยชนในการคำนวณบำเหน็จบิานาญ โดยใ~มีผลในวันิ่ที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

๑๗. พนักงานส่วนตำบลผูไดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 

๕ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย ตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็น 

นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น 

เงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้วย 

เหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฦพาะราย ถ า้ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

· การเลีอนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารสวนตำบล 

ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับพ~กงานส่วนตำบล 

· การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ) 

หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ~ มท. มท. ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวัน่ที่ ๓๐ 

ก นัยายน ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การเลีอนขั้นค่าจ้างของ~กจ้างประจำ ให้นำแนวทางการเลื่อนขั้น 

เงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช~ดยอนุโลม 

· : การเลี่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงันที่ ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุ~น 

ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์การ เลื่อนค่าตอบแทนประจำปี  ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงาน 

จ้างทั่วไปได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบ~งาน ด งันี้ 

๑) ต้
องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบ~แล้วมาในตำแหน่งที่จะเลื่อน 

ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ ก นัยายน) เพื่อจูงใจให้พ~กงานจ้างที่ปฏิ~ติงานของตนได้ 

อย่างมีประสิทธิภายและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี 

๒) พิ
จารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีได้ 

ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบ~งาน 

ทั้
งนี้... 



๖ 

ทั ง้นี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของ 

อ ตัราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ ว นัที่ ๑ ก นัยายน 

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให~ด้รับอัตรา 

ค่าตอบแทนพิเศฺษไดไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตำแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน 

พิ เศษตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง ๓๐ ก นัยายนของปีถัดไป 

ข้อ ๓ ในกรณีที่มีการคำนวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หาก 

คำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทใ~ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ๑๐ บาท 

ข้อ ๓๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตาม 

การประเมินผลการปฏิบัติงานในขั๋อ ๒๙ โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่ 

แล้วมาจะต้องอยูในหลักเกณฑ์ ด งัต่อไปนี้ . 

(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน 

เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี 

(๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา 

ในคดีอาณูาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศัก~ของ 

ตำแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิฺฺใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๔) ต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ 

หน่วยงาน 

(๕) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ 

ประเมินผลการปฏิ~งานตามข้อ ๔๐ ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงันลาดัง่ต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพีธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 

ซาอุดิอาระเบีย ไม'เกิน ๑๒๐ ว นั 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

(ค) ลาป่วยซึ่งจิาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกันเม่เกินหกสิบวันทำการ 

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายใน. ณะปฏิบัติงานตามหน้าทีหรือในขณะ 

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

(จ) ลาพักฝอน 

(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้า:บราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ 

การฝึกวิชาทหาร เข้ารับกํ่ารทดลองความพรั่งพร้อม 

การนับจิานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน สำ.,.รับวันลากิจส่วนตัวและวัน่ลาป่วยให้นับเฉพาะ 

ว นัทำการ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน 

ประกาศ ณ ว นัที่ ม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นาย~\'~~~เ ช ยัอ่อน) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 


