
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล, 
เลื่อนขั้นคาจางลกูจางประจํา และเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง 

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

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การกําหนดหลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559  ลงวันท่ี  27 มกราคม 2559, 

หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11 ลงวันท่ี  30 กันยายน  2559  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา และประกาศ ก.อบต.จังหวัดหนองคาย  เรื่อง 
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับท่ี 6) ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ไดกําหนดมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล, เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา และเล่ือน
คาตอบแทนพนักงานจาง ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองประกาศหลักเกณฑและวิธีการเล่ือนฯ  
ใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลโพนแพงจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล, เล่ือนขั้นคาจางลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง เร่ือง หลักเกณฑและวิธกีาร
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล, เล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล,  เล่ือนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง”  

2. ประกาศนี้ใหใชบังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
3. ประกาศนี้ บังคับใชเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล,เล่ือนขั้นคาจาง

ลูกจางประจํา และเลือ่นคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง โดยใชหลักเกณฑและ
วิธกีารเลื่อนฯ ดังนี ้

 การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
1. ในหลักเกณฑน้ี 

  "ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
  "ครึ่งปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 
  "ครึ่งปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1  เมษายน  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
  "ครึ่งปที่แลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรก หรือครึ่งปหลังที่ผานมา แลวแตกรณ ี
 

-2-/2.ใหผูบังคับ... 
 
 

 



 
-2- 

  2.   ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ใหเล่ือนปละสองครั้ง   ดังน้ี 
       (1)  ครั้งท่ีหน่ึง เปนการเล่ือนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยให
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 
       (2)  ครั้งที่สอง เปนการเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง โดยให
เลื่อน ในวนัที่ 1 ตุลาคมของปถัดไป  
  4.   การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหเล่ือนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสําหรับประเภทตาํแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น   
  5.   พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนคร่ึงขั้นในแตละครั้งตองอยูใน
หลกัเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ  202   แลว  เห็นวาอยู
ในเกณฑที่สมควรจะไดเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน  

 (2)  ในคร่ึงปที่แลวตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ  หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (3)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
  (4)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
  (5)  ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน หรือได
ปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาส่ีเดือนกอนถึงแกความตาย 
  (6)  ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการ การ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  (7)  ในครึ่งป ท่ีแลวมาสําหรับผู ไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดอืน     
  (8)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวน
ราชการหรือหนวยงาน   
  (9)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันแตไม
รวมถึงวนัลาตามขอ (6) และ (7) และวันลาดังตอไปน้ี 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
         (ค)  ลาปวยซึ่ งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
         (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที ่
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         (จ)  ลาพักผอน 
         (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
         (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตาม
กฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

 การนับจํานวนวันลาไมเกินย่ีสิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับ
เฉพาะวันทําการ 
  6.   พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้งตองเปน
ผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 5  และอยูในหลักเกณฑประการใด
ประการหน่ึงหรือหลายประการ ดังตอไปนี้ดวย 
  (1)  ปฏิบัติ งานตามหน าท่ี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดี
ได 
  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใดส่ิงหน่ึง 
ซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองใหใช
การคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 
  (3)  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเส่ียงอันตรายมาก  หรือมีการตอสู  เส่ียงตอ
ความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการเปน
พิเศษ  และปฏบิัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย 
  (5)  ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหน่ือย ยากลําบากเปนพิเศษและ
งานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงจนสําเร็จเปนผลดียิ่งแก
ประเทศชาติ 
  7.   การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตามขอ 5  และขอ 6  ใหผูบังคับบัญชา
ชั้นตนนําผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการตามขอ 2 มาเปนหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หน่ึงและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผูน้ันแลวรายงานผลการ
พิจารณาน้ัน พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ ง  ใหผู บังคับบัญชาช้ันเหนือแตละระดับที่ ได รับ          
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลดวย 
  8. ก ารพิ จ ารณ าผลการปฏิ บั ติ งานแล ะผล สัมฤท ธิ์ ข อ งงาน   ให นั บ ช วง เวลาการ               
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามขอ  5 (9)  ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ เวนแต  ผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 
5 (5) หรือ (6) หรือ (7) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 
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  ในกรณีที่พ นักงานสวนตําบลผู ใดโอน  เลื่ อนตําแหนง  ยาย  สับเป ล่ียนหนาที่ ไปชวย               
ราชการในหนวยงานอื่น  ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศตามขอ  5 (9) (ช)  ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ของผูน้ันทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 
  9.   ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง  นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
รายงานผล จากผูบังคับบัญชาตามขอ 7 ประกอบกับขอ 11  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในหลักเกณฑท่ี
จะไดรับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเล่ือน
ขั้นเงินเดือนใหแกผูน้ันครึ่งข้ัน  ถาเห็นวาพนักงานผูน้ันอยูในหลักเกณฑตามขอ 6  ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้น
หน่ึงขั้น 
  ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑท่ีควรจะไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหน่ึงขั้น แตไมอาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นใหไดเพรามีขอจํากัดเก่ียวกับโควตาท่ี
จะใชเล่ือนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงานสวนตําบลผูนั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือนหน่ึงขั้นอีก และไมมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใช
เลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของ
ขาราชการผูน้ันเปนจํานวนสองข้ันได ทั้งน้ี  ตองอยูในโควตารอยละ 15 ของจํานวนขาราชการท่ีครองตําแหนง
อยู ณ วันที่ 1 มีนาคม    
  10.   การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล  ซึ่งในครึ่งปท่ีแลวมา          
ไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดาน
อาชีพตามขอ 5 (9) (ฌ) ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้น ท้ังนี้  ใหมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  11.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน                                                              
พนักงานสวนตําบล เพื่อทําหนาที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศน้ี ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ ไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมี
สถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลที่รับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการ 

12.  นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุ ท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปนเหตุในการ
ไมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูน้ันไมได 

13.  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑและถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเล่ือนข้ันเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเล่ือนข้ันเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทํา
ความผิดเดียวกันน้ันไมได 
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14.  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําใหการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณาสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูน้ันเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศกําหนดนี ้

15.  ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนแตผูนั้น
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันที่ 
30 กันยายน ของปที่จะพนจากราชการ 

16.  ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนแตผูนั้น
ถึงแกความตายกอนหรือในวันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันที่ผูน้ันถึงแกความตาย 

17.  พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ 
5 เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสาย ตามที่กําหนด หรือเหตุจําเปน
นอกจากกรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษที่ตองเล่ือนขั้น
เงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูน้ัน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอ ก.อบต.จังหวัด  พรอมดวย
เหตุผล เพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดวย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได 

 การเล่ือนขั้นคาจางประจํา (ลูกจางประจํา)  
   หนังสือสาํนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.3/ว 11 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2559  

ขอ  4  หลักเกณฑการเล่ือนขั้นคาจางของลูกจางประจํา ใหนําแนวทางการเล่ือนข้ัน
เงินเดือนของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 การเล่ือนคาตอบแทนพนกังานจาง (พนักงานจางตามภารกิจ)  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ

พนักงานจาง ลงวนัที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ฉบับที่ 6 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2559)   
ขอ  29  หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป     ใหพนักงานจางเวนแตพนักงาน

จางท่ัวไป ไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
1) ตองมีระยะเวลาในการปฏิ บัติงานในรอบปที่แลวมาในตําแหนงที่ จะเล่ือน

คาตอบแทนไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพ่ือจูงใจใหพนักงานจางที่ปฏิบัติงานของตนได
อยางมปีระสิทธภิายและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป  

2) พิจารณาเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวาระดับดีได
ไมเกินอัตรารอยละ 6 ของฐานคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
 ทั้งน้ี ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ 4 ของอัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง ณ วันที่ 1 กันยายน  
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กรณีพนักงานจางไดรับคาตอบแทนถึงข้ันสูงของอัตราคาตอบแทน ใหไดรับอัตรา
คาตอบแทนพิเศษไดไมเกินอัตรารอยละ 6 ของอัตราคาตอบแทนขั้นสูงตําแหนงนั้น โดยจะไดรับคาตอบแทน
พิเศษตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปถัดไป 

ขอ 30 ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราคาตอบแทน หรือเล่ือนคาตอบแทน หาก
คํานวณแลวมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับเพ่ิมขึ้นเปน 10 บาท 

ขอ 31 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงาจางตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ 29 โดยพนักงานจางซึ่งจะไดรับการพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนในรอบปที่
แลวมาจะตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

(1) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี  

(2) ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ของตนซึ่งมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(4) ตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการบริหารสวนตําบล

กําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือ
หนวยงาน 

(5) ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือน โดยมีวันลาในแตละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ 40 ไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปน้ี 

(ก) ลาอุปสมบท  ห รือลาไป ประกอบ พีธีฮั จย  ณ  เมือ งเมกกะ ประเท ศ
ซาอุดิอาระเบีย ไมเกิน 120 วัน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาที ่
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับ

การฝกวิชาทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม 
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับเฉพาะ

วันทําการ 
              จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
     

         
       (นายศริิ   นิลแสง) 

         นายกองคการบริหารสวนตาํบลโพนแพง                 
 
                                                                                                                    


