
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

เรื่อง   หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานต าบล 

*********************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  และข้อ40แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน

ต าบล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย การ

โอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนลงวันที่  30  ตุลาคม 2545องค์การบริหารส่วน

ต าบลนิคมค าสร้อย  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานต าบล  ไว้ดังต่อไปนี้ 

  1.   ในหลักเกณฑ์นี้ 

  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 

  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

  "ครึ่งปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง  ที่ผ่านมาแล้ว แต่กรณี 

  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล              

การปฏิบัติงานของพนักงานต าบลปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน            

ต าบลก าหนด 

  3.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานต าบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง   ดังนี้ 

  (1)  ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

  (2)  ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

  4.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับ

ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   



  5.   พนักงานต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ

อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ  2   แล้วเห็น

ว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

(2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงวันออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย          

ที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ   ผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ในกรณีที่พนักงานต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้เลื่อนข้ันเงินเดือนและได้ถูก งดเลื่อน

ขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในกรณีนั้น  มาแล้ว  ให้

ผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าครึ่งปีต่อไปให้ผู้นั้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคม ของครั้ง

ที่จะได้เลื่อนเป็นต้นไป 

  (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

  (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา อบรม  

หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  

ต่างประเทศ  ต้องได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่

อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

  (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่

รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 



         (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว          

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 

         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

         (จ)  ลาพักผ่อน 

         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย             

ที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (8) (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 

6.   พนักงานต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้  

อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด

ประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 

  (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด

ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์          

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้

รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยง

ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

เป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ

และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่

ประเทศชาติ 

  7.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานต าบลตามข้อ 5  และ  ข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตาม

ข้อ  2  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูล



การลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตามเหมาะสมกับการเป็น พนักงานต าบลและข้อ

ควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้น

เหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ          

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย  

  8.   การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการ               

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็น 

เกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็น

เกณฑ์พิจารณา 

  ในกรณีที่พนักงานต าบลผู้ใดโอน  เลื่อนต าแหน่ง  ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วย               

ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือ

ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ

และการปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย  

  9.   ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา

รายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7   ถ้าเห็นว่าพนักงานต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5   และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานต าบลให้เลื่อนขั้น       

เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ  6  ให้เลื่อนขั้น 

เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 

  ในกรณีที่พนักงานต าบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น  ถ้าในการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก

กับครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  

นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานผู้นั้นเป็นจ านวนหนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการ

ปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้

ด้วย 

  (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และ

ผลดีต่อทางราชการและสังคม 

  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์สิ่งใด      

สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 



  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย  หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ

ความปลอดภัยของชีวิต 

  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

 (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากและงานนั้น

ได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดี           

แก่ประเทศชาติ 

  ในกรณีที่พนักงานต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีควรจะได้รับการเลื่อนขั้น

เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงินที่

จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานต าบล ผู้นั้นมีผล

การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีกและไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงินที่จะใช้

เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ

พนักงานต าบลผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 

  10.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานต าบลซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา          

ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ  5 (8) (ช) ให้นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อน 

 

 

ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน  ทั้งนี้  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  11.    ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต่ละครั้ง  ถ้านายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เห็นสมควรให้ พนักงานต าบลผู้ใดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน             

พนักงานต าบลผู้นั้นว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนมีค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรี          

รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน  และให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อการสอบสวนและ              

การพิจารณาแล้วเสร็จ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาดังนี้ 



  (1)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด  หรือจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์  ให้

สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

ย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม  

  (2)  ถ้าผู้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  

ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่

รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่จะถูกลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุ

ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้น

เงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็นผู้พ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ในวันที่  30  

กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปใน

แต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

  (3)  ถ้าผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  หรือไล่ออก  จาก

ราชการหรือมีค าสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต่ละครั้ง      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

เห็นสมควรให้ผู้ใด ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏว่าผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  และศาลได้

ประทับฟ้องคดีนั้นแล้วก่อนมีค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน  ให้นายกเทศมนตรีรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน  และ

ให้กันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ด้วย  เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

พิจารณา  ดังนี้ 

 

 



  (1)  ถ้าศาลพิพากษาว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ถ้าได้รอ

การเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น

เงินเดือนไว้  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม 

  (2)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้  

ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษาให้

ลงโทษ  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย  แต่ถ้าเป็น

ผู้พ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้งด

เลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรีได้รอการเลื่อนข้ันเงินเดือนไว้ในวันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่

ผู้นั้นจะพ้นจากราชการ  ส่วนในครั้งอ่ืนให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้น

เงินเดือนไว้ 

  (3)  ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกหรือโทษหนักกว่าจ าคุก  ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่

ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ 

  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผู้ที่ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดีให้

แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  13.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานต าบล

ผู้ใดไว้ เพราะเหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 12   ให้ผู้มี

อ านาจดังกล่าวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้นั้นไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล้วเสร็จ    และ

จนกว่าศาลมีค าพิพากษาแล้วจึงให้ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ 11 (1) 

(2) หรือ (3)  หรือตามข้อ 12 (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดยถือเกณฑ์จ านวนครั้งที่จะต้องงดเลื่อน

ขั้น เงินเดือนที่มากกว่าเป็นหลักในการพิจารณา  เว้นแต่ผู้นั้นได้พ้นจากราชการไปแล้ว ตามผลของการถูก

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตาม ข้อ 12  กรณีใดกรณีหนึ่ง  

จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง  

 14.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้

พนักงานต าบลผู้ใด  แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ

บ านาญ           ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญให้ผู้นั้นใน วันที่  30  กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ 



  15.   ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้

พนักงานต าบลผู้ใด  แต่ผู้นั้นได้ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่ว่า

ด้วยเหตุ          ใด ๆ  หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม  แต่ก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละ

ครั้ง  ผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 

ตุลาคมครึ่งปีที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณ

บ าเหน็จบ านาญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 

กันยายนของครึ่งปีสุดท้ายที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ 

  16.   พนักงานต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ครึ่งขั้นตามข้อ 5  

เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาท างานสายตามที่ก าหนด  แต่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนักงานต าบลเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น

การเฉพาะราย 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ.2561 

 

(นายเสนอ  ไชยสงคราม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 

 

 

 


