
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) 
***************************************** 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและค่าตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดเพ่ือทราบ ก่อนเริ่มรอบการการเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าตอบแทนหรือในช่วงการเลื่อนข้ันเงินเดือนและค่าตอบแทนนั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3) ประกอบกับมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อน 
ไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
ข้อ 3 ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 

ข้อ 4 ในประกาศก าหนดนี้ 

"ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
"ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
"ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
"ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ข้อ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างปีละครั้ง ดังนี้ 

(๑) ครั้งที ่1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน 
วันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

(๒) ครั้งที ่2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดยให้เลื่อนใน 
วันที่ ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 

ข้อ 7 การเลื่อน… 
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ข้อ 7 การเลื่อนเงินขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับ 
เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 

ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่   
ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
   (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนหรือ
ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
  (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
  (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองเตาก าหนด  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
   (9) ในครึ่งปีที่แล้วต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาได้ก าหนด ดังนี้ 

   1) จ านวนครั้งที่มาสายไม่เกิน 5 ครั้ง ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา โดยจะไม่น าวันมา
สายเฉพาะในช่วงฤดูฝน กรณีวันที่มีฝนตกหนักหรือมีลมพายุ ซึ่งเป็นเหตุท าให้เกิดความล าบากและเสี่ยงต่ออันตราย
ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ 
   2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบ
สามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

  (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

  (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
  (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย

คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
  (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือ

ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 

(จ) ลาพักผ่อน… 
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  (จ) ลาพักผ่อน 
  (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
  (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือน

ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
  (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน
ท าการ 

(10) หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีพนักงานจ้าง 
ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมิน

การปฏิบัติงานดังนี้ 
    (1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในต าแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทน

ไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

    (2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดีได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 

กรณีพนักงานได้รับค าตอบแทนถึงชั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตราค าตอบแทน
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่วันที่       
๑ ตุลาคมของปีมีการประเมินถงึ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป" 

     (3) ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทนหากค านวณ
แล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับเพิ่มข้ึนเป็น 1๐ บาท" 

     (4) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ ๒๙" 

     (5) พนักงานผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างได้ ให้พนักงานจ้าง    
ผู้นั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในลักษณะงานนั้นตามผลการประเมินการปฏิบัติงานได้" 

ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น  
ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด   
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้  
ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

 (3) ปฏิบัติงาน… 
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   (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

 (5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

 (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ 
  ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นน าผลการประเมินผลมาปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 5 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้ง
ที่ หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกบข้อมูลการลา พฤติกรรมการท างานการรักษาวินัยการปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูล
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบญัชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับรายงาน
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  ข้อ 11 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ 8 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 (5) หรือ (6) หรือ 
(7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

ในกรณีพนักงานส่วนต าบลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการในหน่วย
ราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ซ) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุก
ต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ประกอบกับข้อ 14 เห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใด อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตาม ข้อ 9 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้
นั้นหนึ่งขั้น 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการ
ผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครอบต าแหน่งอยู่ ณ วันที่      
1 มีนาคม   

ข้อ 13 การพิจารณา… 
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ข้อ 13 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับ 
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ซ) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตาม
ข้อ 8 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการไม่
น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นเลขานุการ 

ข้อ 15 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ 16 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูก
ลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิด
เดียวกันนั้นไม่ได้ 

ข้อ 17 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ 
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศนี ้

ข้อ 18 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น 
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น               
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 
30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 

ข้อ 19 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง 
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้
นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

ข้อ 20 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตาม    
ข้อ 8 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายตามที่ก าหนดหรือเหตุจ าเป็น
นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ ก.อบต.จังหวัดพร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณา
เป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

 

ข้อ 21 ให้น าประกาศ…  



-6- 
 

ข้อ 21 ให้น าประกาศ หลักเกณฑ ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้เดิมก่อนประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ มาใช้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนเงินค่าตอบแทน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

(นายก้องเกียรติ พวงศรีเคน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

 

 

 
 
 

 


