
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลี่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจํๆ 
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมุราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓0 ธันวาคม 
๒๕๕๘, หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท ๐๘ ๐๙.๓ /ว ๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕:๕๙ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และประกาศก.อบต.จ.นครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) ฉบับลงวันที ่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล,เพิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำเป็นต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
พนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งท่ี ๒ 
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เพิ่มค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจำ,และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”

๒. ประกาศนึ๋ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลือนขั้นเงินเดือน 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ,เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังน้ี

•  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
๑. ในหลักเกณฑ์นี้ 

"ปี'' หมายความว่า ปีงบประมาณ
"คร่ึงปีแรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 
"คร่ึงปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
"คร่ึงปีท่ีแล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี

๒/๒.'ให้ผู้'บังคับ...



-๒-

๒.ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลปีละลองค| ง ตามมาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓. การเลื่อนขันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้เล่ือนปีละสองครั้ง ดังน้ี
(๑) คร้ังท่ีหน่ึง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน 

ในวันท่ี ๑ เมษายนชองปีที่ได้เลื่อน
(๒) คร้ังท่ีสอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เล่ือน 

ในวันท่ี ๑ ตุสาคมของปีถัดไป
๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือน 

สำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
๔. พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใบ 

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ชองตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ 

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้ว เห็นว่าอยู่ใน 
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น

(๒)ในคร่ึงปีท่ีแล้วต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา 
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสียเกียรติศักดิ้ของ 
ตำแหน่งหน้าที่ราชการชองตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้อง'ไม่ถูกส่ังพักราชการเกินกว่าสอ'แดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ชาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้อง'ได้,รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อร.เกว่าสื'เดือน หรือได้ 

ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลา!ม่ป็อIเกว่'าสีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ผึเกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ การ 

วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ/!ฝ?)'อยกว ่าด ือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน 

ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ!*/พ้อยกว่า^เดือน
(๘1โนครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลๆหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งท ี่นา tเกองค์การบริหารส่วนตํ'าบล 

กำหนดเปีนหนังสี'อใว้}i อนแล้,ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งชองแต่ละส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมี,วันลาไม่เกินยี่.รบส'ามว้m ต"ไม่ 
รวมถึงวันลาตามข้อ (๖) และ (๗) และวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดือาระเปีย 
เฉพาะวันลาที่มืสิทธิ้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ช) ลาคลอดบ ุตร^กินเก้ารบวัน
(ค)ล าป ่วยซ ึ่งจำเป ็น ต ้อ งร ักษ าต ัว เป ็น เวลาน าบ ไม ่ว ่าคราว เด ียวห ร ือ ห ล ายคราว 

รวมกันไมเกินหกสีบวันทำการ
(ง) ลาป ่วยเพ ราะป ระสบ อ ัน ตรายใน ขณ ะป ฏ ิบ ัต ิราชการตามห น ้าท ี่ห ร ือใน ขณ ะ 

เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
๓/(จ) ลาพักผ่อน...



-๓-

(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ซ) ลาไปปฏินัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม 

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปพินฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การนับ'จำนวน'วันลา^ทินยี่,กิบฝ็ามวันส'าหรับวันลา 

กิจส่วนตัวและวันลาปวยให้นับเฉพาะวันทำทาร
๖. พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้คงทานผู้คยู่ 

ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๕ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการ 
หนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปน้ีด้วย

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดืได้

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ด้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การ 
ด้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น

(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ เสี่ยงต่อ 
ความปลอดภัยชองชีวิตเป็นกรณีพิเศษ

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น 
พิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย

(๔) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษและงาน 
นั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ

๗. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชา 
ขั้นต้นนำผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๒ มาเป็นหลักในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การ 
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ชองผู้นั้นแล้วรายงานผลการ 
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบล

ใน การพ ิจารณ ารายงาน ตามวรรคห น ึ่ง  ให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาข ั้น เหน ือแต ่ละระด ับท ี่ได ้ร ับ 
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาชองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

๘. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธี้ฃองงาน ให้นับช่วงเวลาการ ปฏิบัติราชการและ 
การปฏิบัติงานตามข้อ ๕ (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ (๔) หรือ (๖) หรือ 
(๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา

๔/ในกรณี...



ในกรณ ีท ี่พ น ักงานส ่วนตำบลผ ู้ใดโอน เล ื่อนตำแหน ่ง ย ้าย  ส ับ เปล ี่ยนหน ้าท ี่ไปซ ่วย 
ราชการในหน่วยงานอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงานใ'น 
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕ (๙) (ซ) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้ 
นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย

๙. ในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณารายงาน 
ผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๑๑ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ 
การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งชั้นตามข้อ ๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนชั้น 
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งชั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๖ ให้เลื่อนชั้นเงินเดือนให้แก'ผู้น้ัน 
หน่ึงช้ัน

ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน 
ชั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งชั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให่ได้เพรามีข้อจำกัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้ 
เลื่อนชั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมีผลการ 
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งชั้นอีก และไม'มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้ 
เลื่อนชั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีคำสั่งให้เลื่อนชั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ 
ข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองชั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ ร)๕ ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ 
ณ วันท่ี ๑ มีนาคม

๑0. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕ (๙) (ซ) หรือลาไปฟ้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
ตามข้อ ๕ (๙) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งชั้น ทั้งนี้ ให้มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๑. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นเงินเดือนชองพนักงานส่วน 
ตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
มีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบ 
งานการเจ้าหน้าที่ชององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ

๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำเอาเหตุที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่ 
พิจารณาเลื่อนช้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไม่ได้

๑๓. ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ 
ศักดิ้ชองตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการ 
ถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือ 
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำความผิด 
เดียวกันน้ันไม่ได้

- (si-

๕/๑๔. ในกรณี...



๑๔. ในกรณีที่ผลการพิจารพาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทำให้การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน 
ประกาศกำหนดนี้

๑๔. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น 
จะต้องพ้นจากราขการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่ 
๓๐ กันยายน ชองปีที่จะพ้นจากราชการ

๑๖. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง 
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันท่ีผู้น้ันถึงแก่ความตาย

๑๗. พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๔ 
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย ตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็นนอกจาก 
กรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ 
พนักงานส่วนตำบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อ 
พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้

•  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเซ่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบล

•  การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเข่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบล

•  การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง หลักเกณฑ์ 

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๔๔๗ (และแกไขเพ่ิมเติมถึงบีจจุบันฉบับท่ี๖ ลงวันท่ี๘ ธันวาคม ๒๔๔๙)
ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้าง 

ท่ัวไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังน้ี
๑) ต ้องม ีระยะเวลาในการปฏ ิบ ัต ิงานในรอบป ีท ี่แล ้วมาในตำแห น ่งท ี่จะเล ื่อน  

ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานชองตนได้ 
อย่างมีประสิทธิภายและประสิทธิผลดี ในวันท่ี ๑ ตุลาคมของทุกปี

๒) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดืไดืไม่ 
เกินอัตราร้อยละ ๖ ชองฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ชองอัตรา 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันท่ี ๑ กันยายน

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตรา 
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ชองอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตำแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ชองปีที่มีการประเมินถึง ๓๐ กันยายนชองปีถัดไป

๖ / ข้อ ๓๐ ในกรณี...



-๖-

ข้อ ๓๐ ในกรณีท ี่ม ีการคำนวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน 
หากคำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพื่มขึ้นเป็น ๑0 บาท

ข้อ ๓๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงๅนจ้ๅงตๅม 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๒๙ โดยพนักงานจ้างซี่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้ว 
มาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี

(๑ )ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน 
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก,ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี

(๒) ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม,ถูกศาลพิพากษาใน 
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสียเกียรติศักดึ๋ของ 
ตำแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) ต้องไม'ชาดราชการโดยไม,มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

(๔) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๔๐ ไม่เกินย่ีสิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปน้ี

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ 

‘ฝืกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน

ทำการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ®อุ0 กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒

V
(นายเจริญ อิฏฐผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


