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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 

เรื่อง  หลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล และเพ่ิมคาตอบแทนของพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                       ----------------------------- 
  เพ่ื อ ให หลัก เกณ ฑ การเลื่ อน ข้ัน เงิน เดือน  และค าตอบแทนของพนักงานส วนตํ าบล               
และพนักงานจาง สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (3) และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2558  วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี ๒3 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน จึงกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเพ่ิมคาตอบแทนของพนักงานจาง ไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย เรื่อง หลักเกณฑ          
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล และเพ่ิมคาตอบแทนของพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2566” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566 

ขอ 3 การเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาตอบแทนของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตลอดจน การรักษาวินัย และ
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย  
โดยใชหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้ 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  

ขอ 4 ในประกาศนี ้

"ป"  หมายความวา  ปงบประมาณ 
"ครึ่งปแรก"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม 
"ครึง่ปหลัง"  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
"ครึ่งปท่ีแลวมา"  หมายความวา  ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังท่ีผานมาแลวแตกรณี 

ขอ 5 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางปละ            
สองครั้ง ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขวิธีการท่ีกําหนดสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 6 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนปละสองครั้ง และเพ่ิมคาตอบแทน
พนักงานจางปละครั้ง ดังนี้ 

/(1) ครั้งท่ีหนึ่ง... 



๒ 

 

      (1) ครั้งท่ีหนึ่ง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือน สําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก โดยใหเลื่อน
วันท่ี ๑ เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 

(๒) ครั้งท่ีสอง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือน และเพ่ิมคาตอบแทน สําหรับการปฏิบัติราชการ
ในครึ่งปหลัง โดยใหเลื่อนวันท่ี ๑ ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ 7 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลใหเลื่อนไดไมเกินข้ันสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสําหรับประเภทตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งนั้น 

 ขอ 8 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และ
เพ่ิมคาตอบแทน ครึ่งข้ัน ในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
   (1) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถและดวยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 

(2) ในครึ่งปท่ีแลวมา ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
 (4) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  (5) ในครึ่งป ท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
ส่ีเดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
  (6) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  (7) ในครึ่งป ท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  (8) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองกายกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของแตละสวนราชการ
หรือหนวยงาน และนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกายไดกําหนด ดังนี ้

   1) จํานวนครั้งท่ีมาสายไมเกิน 5 ครั้ง ในรอบครึ่งปท่ีแลวมา โดยจะไมนําวันมา
สายเฉพาะในชวงฤดูฝน กรณีวันท่ีมีฝนตกหนักหรือมีลมพายุ ซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดความลําบากและเสี่ยงตอ
อันตรายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ 
   2) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกิน    
ย่ีสิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7)  และวันลาดังตอไปนี้ 

  (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียเฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

  (ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
  (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือ

หลายคราวรวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
/(ง) ลาปวย... 

 



๓ 

 

  (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี
หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 

  (จ) ลาพักผอน 
  (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
  (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
  (ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับ

เงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
  (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

 การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยท่ีไมใชวัน
ลาปวยตาม (8) (ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ 9 พนักงานสวนตําบลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันในแตละครั้งตอง
เปนผูอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันและอยูในหลักเกณฑประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการ ดังตอไปนี้ 

 (1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันกอใหเกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 

 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือไดรับรองให
ใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 

 (3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

 (4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 

 (5) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษ 
และงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

 (6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ 

ขอ 10 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและเพ่ิมคาตอบแทน ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนนําผล                     
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง โดยพิจารณา
ประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
และขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผูนั้นแลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอมขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชา                
ชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปแตละระดับท่ีไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตําบลดวย 

 

/ขอ 11 การพิจารณา... 

 



๔ 

 

ขอ 11 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานใหนับชวงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานในครึ่งปท่ีแลวมาเปนเกณฑ เวนแต ผูอยูในหลักเกณฑตอไปนี้ ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการ            
ไมนอยกวาสี่เดือนเปนเกณฑพิจารณา 

 (1) ในครึ่งป ท่ีแลวมาตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 
สี่เดือน หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
 (2) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ  ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
 (3) ในครึ่งป ท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
  ในกรณีพนักงานสวนตําบลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาท่ีไปชวยราชการ
ในหนวยราชการอ่ืน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ในครึ่งปท่ีแลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนง
และทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ 12 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชา ประกอบกับขอพิจารณาความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนจากคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใด อยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้น
ครึ่งข้ัน ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นอยูในหลักเกณฑใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ัน 

 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑท่ีควรจะไดรับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งข้ัน แตไมอาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหไดเพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับ
โควตาท่ีจะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลังพนักงานสวนตําบลผูนั้น
มีผลการปฏิบัติงานและอยูในหลักเกณฑไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวน
เงินท่ีจะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งใหเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังป
ของขาราชการผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได ท้ังนี้ ตองอยูในโควตารอยละ 15 ของจํานวนขาราชการท่ีครอบตําแหนง
อยู ณ วันท่ี 1 มีนาคม  และจํานวนเงินรอยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของขาราชการท่ีครองตําแหนงอยู ณ วันท่ี  
1 กันยายน 

ขอ 13 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ซ่ึงในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับ
อนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หรือลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ัน ท้ังนี้ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 14 นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลทุกประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  ซ่ึงประกอบดวย ประธานกรรมการและหัวหนาสวนราชการไม
นอยกวา 3 คน เปนกรรมการ ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีสถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหาร 

 

/สถานศึกษา... 
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สถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย และใหพนักงานสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล เปนเลขานุการ 

ขอ 15 นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญา มาเปนเหตุในการ
ไมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมได 

ขอ 16 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑและถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุท่ีถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนซํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทํา
ความผิดเดียวกันนั้นไมได 

ขอ 17 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทําใหการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

ขอ 18 ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนแตผูนั้น
จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน               
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในวันท่ี 
30 กันยายนของปท่ีจะพนจากราชการ 

ขอ 19 ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือนแตผูนั้น
ถึงแกความตายกอนหรือในวันท่ี 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 

ขอ 20 พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน 
เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสายตามท่ีกําหนดหรือเหตุจําเปนนอกจาก
กรณีดังกลาว แตนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีตองเลื่อนข้ันเงินเดือนให
พนักงานสวนตําบลผูนั้น นายกองคการบริหารสวนตําบลนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดพรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณา
เปนการเฉพาะราย ถา ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดวย จึงสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนได 

การเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับ

พนักงานจาง ลงวันท่ี ๒3 กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
ขอ 21 หลักเกณฑการเลื่อนคาตอบแทนประจําป   ใหพนักงานจาง เวนแตพนักงานจางท่ัวไป 

ไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
1) ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติ งานในรอบป ท่ีแลวมาในตําแหนงท่ีจะเลื่อน

คาตอบแทนไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพ่ือจูงใจใหพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานของตนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันท่ี 1 ตุลาคมของทุกป 
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2) พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี             
ไดไมเกินอัตรารอยละ 6 ของฐานคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนคาตอบแทนในวงเงินไมเกินรอยละ 4 ของ
อัตราคาตอบแทนพนักงานจาง ณ วันท่ี 1 กันยายน  

กรณีพนักงานจางไดรับคาตอบแทนถึงข้ันสูงของอัตราคาตอบแทน ใหไดรับอัตรา
คาตอบแทนพิเศษไดไมเกินอัตรารอยละ 6 ของอัตราคาตอบแทนข้ันสูงตําแหนงนั้น โดยจะไดรับคาตอบแทนพิเศษ
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปท่ีมีการประเมินถึง 30 กันยายนของปถัดไป 

ขอ 22 ในกรณีท่ีมีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราคาตอบแทน หรือเลื่อนคาตอบแทน หากคํานวณ
แลวมีเศษไมถึงสิบบาทใหปรับเพ่ิมข้ึนเปน 10 บาท 

ขอ 23 ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําคําสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในขอ 21 โดยพนักงานจางซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนในรอบปท่ีแลวมา
จะตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(1) ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับดี  

(2) ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาท่ีของตนซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(4) ตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล

กําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน จํานวนครั้ง
ท่ีมาสายไมเกิน 5 ครั้ง ในรอบครึ่งปท่ีแลวมา โดยจะไมนําวันมาสายเฉพาะในชวงฤดูฝน กรณีวันท่ีมีฝนตกหนัก
หรือมีลมพายุ ซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดความลําบากและเสี่ยงตออันตรายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการ 

(5) ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวาแปดเดือน โดยมีวันลาในแตละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  ห รือล าไปประกอบ พี ธี ฮั จย  ณ  เมืองเมกกะ ป ระเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไมเกิน 120 วัน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร เขารับการระดมพล เขารับ

การฝกวิชาทหาร เขารับการทดลองความพรั่งพรอม 
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับเฉพาะวัน

ทําการ 
 

/ขอ 24 ใหใชหลักเกณฑ... 



๗ 

 

ขอ 24 ใหใชหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล และเพ่ิมคาตอบแทนของ
พนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     19      กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

         
                            (นายอุทัย  พวงลังกา) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองกาย 
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