
 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลไผโ่ทน 

เร่ือง   หลกัเกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานต าบล 

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

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด  แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และขอ้  40  แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนกังาน
ต าบล   เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการคดัเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง  การยา้ย การ
โอน  การรับโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขั้นเงินเดือน ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2544   องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลไผโ่ทน  จึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานต าบล  ไวด้งัต่อไปน้ี 

  1.   ในหลกัเกณฑน้ี์ 
  "ปี"  หมายความวา่  ปีงบประมาณ 
  "คร่ึงปีแรก"  หมายความวา่  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  ถึงวนัท่ี  31  มีนาคม 
  "คร่ึงปีหลงั"  หมายความวา่  ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  1  เมษายน  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
  "คร่ึงปีท่ีแลว้มา"  หมายความวา่  ระยะเวลาคร่ึงปีแรกหรือคร่ึงปีหลงั  ท่ีผา่นมาแลว้                 
แต่กรณี 

  2.   ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
การปฏิบติังานของพนกังานต าบลปีละสองคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการพนกังาน            
ต าบลก าหนด 

  3.   การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานต าบล  ใหเ้ล่ือนปีละสองคร้ัง   ดงัน้ี 
  (1)  คร้ังท่ีหน่ึงคร่ึงปีแรก  เล่ือนวนัท่ี 1 เมษายนของปีท่ีไดเ้ล่ือน 
  (2)  คร้ังท่ีสองคร่ึงปีหลงั  เล่ือนวนัท่ี 1 ตุลาคมของปีถดัไป 

  4.   การเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานต าบล  ใหเ้ล่ือนไดไ้ม่เกินขั้นสูงของอนัดบัเงินเดือน
ส าหรับต าแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง   
  5.   พนกังานต าบลซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละคร้ังตอ้งอยูใ่น
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความสามารถ และดว้ยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกา้วหนา้แก่ราชการ  ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาไดพ้ิจารณาประเมินตามขอ้  2   แลว้เห็น
วา่อยูใ่นเกณฑท่ี์สมควรจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้น  
 



 
 

(2)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาจนถึงวนัออกค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนตอ้งไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินยั          
ท่ีหนกักวา่โทษภาคทณัฑ ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตนซ่ึงมิใช่ความ   ผดิ
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
  ในกรณีท่ีพนกังานต าบลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์สมควรไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนและไดถู้ก งด
เล่ือนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสัง่ลงโทษทางวนิยัหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในกรณีนั้น       
มาแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาเล่ือนขั้นเงินเดือนประจ าคร่ึงปีต่อไปใหผู้น้ั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 
ตุลาคม ของคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนเป็นตน้ไป 
  (3)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งพกัราชการเกินกวา่สองเดือน 
  (4)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
  (5)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาไดรั้บบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
  (6)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาถา้เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหไ้ปศึกษาในประเทศ  หรือไปศึกษา อบรม  
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  ตามระเบียบวา่ดว้ยการให้ขา้ราชการไปศึกษาฝึกอบรม  และดูงาน  ณ  ต่างประเทศ  
ตอ้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือน 
  (7)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนคร้ังท่ีนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายก าหนดเป็นหนงัสือไวก่้อนแลว้    โดยค านึงถึงลกัษณะงานและสภาพ
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
  (8)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาตอ้งมีเวลาปฏิบติัราชการหกเดือน  โดยมีวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนัแต่
ไม่รวมถึงวนัลาดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวนัลาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาตามกฎหมายวา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเกา้สิบวนั 
         (ค)  ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานานไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกนัไม่เกินหกสิบวนัท าการ 
         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะ          
เดินทางไปหรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ี 
         (จ)  ลาพกัผอ่น 
         (ฉ)  ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 

การนบัจ านวนวนัลาไม่เกินยีสิ่บสามวนัส าหรับวนัลากิจส่วนตวัและวนัลาป่วย             
ท่ีไม่ใช่วนัลาป่วยตาม (8) (ง)  ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ 
 
 
 



 
 

  6.   พนกังานต าบลซ่ึงจะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นในแต่ละคร้ังตอ้งเป็นผู ้
อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามขอ้ 5  และอยูใ่นหลกัเกณฑป์ระการใด
ประการหน่ึงหรือหลายประการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อใหเ้กิด
ประโยชน์และผลดียิง่ต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตวัอยา่งท่ีดีได ้
  (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือไดค้น้ควา้หรือประดิษฐ ์         
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการไดด้ าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือ
ไดรั้บรองใหใ้ชก้ารคน้ควา้หรือส่ิงประดิษฐน์ั้น 
  (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตรายมาก  หรือมีการต่อสู้      ท่ี
เส่ียงต่อความปลอดภยัของชีวติเป็นกรณีพิเศษ 
  (4)  ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกวา่ระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ  และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 
  (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นไดผ้ลดียิง่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จเป็นผลดียิง่
แก่ประเทศชาติ 
  7.   การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานต าบลตามขอ้ 5  และ  ขอ้ 6  ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นตน้หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีไดด้ าเนินการ
ตามขอ้  2  มาเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังท่ีหน่ึงและคร้ังท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกบั
ขอ้มูลการลา  พฤติกรรมการมาท างาน  การรักษาวินยั  การปฏิบติัตามเหมาะสมกบัการเป็น พนกังานต าบล
และข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผู ้นั้ น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้ น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปตามล าดบัจนถึงนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหน่ึง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือแต่ละระดบัท่ีไดรั้บ          
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย 
  8.   การพิจารณาผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธ์ิของงาน  ใหน้บัช่วงเวลาการ               
ปฏิบติัราชการและการปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาเป็น 
เกณฑ ์เวน้แต่  ผูอ้ยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้ 5 (5) หรือ (6)  ใหน้บัช่วงเวลาปฏิบติัราชการไม่นอ้ยกวา่ส่ีเดือนเป็น
เกณฑพ์ิจารณา 
  ในกรณีท่ีพนกังานต าบลผูใ้ดโอน  เล่ือนต าแหน่ง  ยา้ย  สับเปล่ียนหนา้ท่ี  ไปช่วย               
ราชการในต่างกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานนอกเหนือหนา้ท่ีหรืองานพิเศษอ่ืนใด
หรือลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  5 (8) (ช)  ในคร่ึงปีท่ีแลว้มาใหน้ าผลการปฏิบติั
ราชการและการปฏิบติังานของผูน้ั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาดว้ย 
 



 
 

  9.   ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณา
รายงานผล จากผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ 7   ถา้เห็นวา่พนกังานต าบลผูใ้ดอยูใ่นหลกัเกณฑ์ท่ีจะไดรั้บการพิจารณา 
เล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามขอ้  5   และปฏิบติัตนเหมาะสมกบัการเป็นพนกังานต าบล  ใหเ้ล่ือนขั้น       
เงินเดือนให้แก่ผูน้ั้นคร่ึงขั้น  ถา้เห็นวา่พนกังานผูน้ั้นมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นหลกัเกณฑต์ามขอ้  6  ใหเ้ล่ือน
ขั้น เงินเดือนใหแ้ก่ผูน้ั้นหน่ึงขั้น 
  ในกรณีท่ีพนกังานต าบลผูใ้ดไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน คร่ึงปีแรกไม่ถึงหน่ึงขั้น  ถา้ในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลงั    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานคร่ึงปี
แรกกบัคร่ึงปีหลงัรวมกนัแลว้เห็นวา่มีมาตรฐานสูงกวา่การท่ีจะไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นส าหรับปี
นั้น  นายกเทศมนตรีอาจมีค าสั่งใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนกังานผูน้ั้นเป็นจ านวนหน่ึงขั้นคร่ึงไดแ้ต่
ผลการปฏิบติังานทั้งปีของพนกังานผูน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑป์ระการใดประการหน่ึงหรือหลายประการ
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีไดผ้ลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อนัก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม 
  (2)  ปฏิบติังานโดยมีความคิดริเร่ิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือไดค้น้ควา้  หรือประดิษฐส่ิ์งใด      
ส่ิงหน่ึงซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
  (3)  ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอนัตราย  หรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียงต่อ
ความปลอดภยัของชีวติ 
  (4)  ปฏิบติังานท่ีมีภาระหนา้ท่ีหนกัเกินกวา่ระดบัต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
และปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเป็นผลดีดว้ย 

 (5)  ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีดว้ยความตรากตร าเหน็ดเหน่ือย  ยากล าบากและงานนั้น
ไดผ้ลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
  (6)  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหก้ระท ากิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจนส าเร็จเป็นผลดี           
แก่ประเทศชาติ 
  ในกรณีท่ีพนกังานต าบลผูใ้ดมีผลการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑท่ี์ควรจะไดรั้บการเล่ือนขั้น
เงินเดือนคร่ึงปีแรกหน่ึงขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นใหไ้ด ้ เพราะมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงิน
ท่ีจะใชเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถา้ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลงั  พนกังานต าบล ผูน้ั้นมี
ผลการปฏิบติังานอยูใ่นเกณฑไ์ดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นอีก  และไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ี
จะใชเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งใหเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนรวมทั้ง
ปีของพนกังานต าบลผูน้ั้นเป็นจ านวนสองขั้นได ้
  10.   การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนคร่ึงปีใหแ้ก่พนกังานต าบล  ซ่ึงในคร่ึงปีท่ีแลว้มา          
ไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศตามขอ้  5 (8) (ช) ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาสั่งเล่ือนไดค้ร้ังละไม่เกินคร่ึงขั้นเม่ือผูน้ั้นกลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ      โดยใหส้ั่งเล่ือน 
 



 
 
 
ยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีควรจะไดเ้ล่ือน  ทั้งน้ี      ใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนด 

  11.    ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง  ถา้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เห็นสมควรให ้        พนกังานต าบลผูใ้ดไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏวา่ไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน             พนกังานต าบลผูน้ั้นวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงก่อนมีค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน  ให้
นายกเทศมนตรี          รอการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวก่้อน  และใหก้นัเงินส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือ
การสอบสวนและ              การพิจารณาแลว้เสร็จ  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาดงัน้ี 
  (1)  ถา้ผูถู้กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผดิ  หรือจะตอ้งถูกลงโทษภาคทณัฑ ์ 
ใหส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหส้ั่งเล่ือนขั้น
เงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้แมว้า่ผูน้ั้นจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็
ตาม 
  (2)  ถา้ผูถู้กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงินเดือน  หรือลดขั้น
เงินเดือน  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้ ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ังใหง้ดเล่ือน
ขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นคร้ังท่ีจะถูกลงโทษ  ถา้ผูน้ั้นไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่
เพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนใน
คร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทา้ย  แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเกษียณอายตุามกฎหมาย       วา่
ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขั้น
เงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีผูน้ั้นจะพน้จากราชการ  ส่วนในคร้ังอ่ืนใหส้ั่งเล่ือน
ขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  (3)  ถา้ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีค าสั่งลงโทษ ปลดออก  หรือไล่ออก  จาก
ราชการหรือมีค าสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกคร้ังท่ีไดร้อ
การเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผูท่ี้ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวา่กระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรงหลายกรณี  ให้แยกพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป 

  12.   ในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ัง      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เห็นสมควรใหผู้ใ้ด            ไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือน  แต่ปรากฏวา่ผูน้ั้นถูกฟ้องคดีอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือความผดิท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีราชการของตน  ซ่ึงมิใช่
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท ความผดิลหุโทษ  หรือความผดิท่ีพนกังานอยัการรับเป็นทนายแกต่้างให ้ 
และศาลไดป้ระทบัฟ้องคดีนั้นแลว้ก่อนมีค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือน  ใหน้ายกเทศมนตรีรอการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ไวก่้อน  และใหก้นัเงินส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนไวด้ว้ย  เม่ือศาลไดมี้ค าพิพากษาแลว้  ใหน้ายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา  ดงัน้ี 



 

 
  (1)  ถา้ศาลพิพากษาวา่ผูน้ั้นไม่มีความผดิ  ใหส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ด ้          
ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ัง  ใหส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้ แมว้า่ผูน้ั้นจะไดอ้อกจากราชการไปแลว้ก็ตาม 
  (2)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษเบากวา่โทษจ าคุก  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไว ้ 
ถา้ไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวเ้กินหน่ึงคร้ัง  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวใ้นคร้ังท่ีศาลพิพากษา
ใหล้งโทษ  ถา้ผูน้ั้นไดอ้อกจากราชการไปแลว้ดว้ยเหตุอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนในคร้ังท่ีจะไดเ้ล่ือนขั้นเงินเดือนคร้ังสุดทา้ย  
แต่ถา้เป็นผูพ้น้จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายตุามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไวใ้นวนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ย
ก่อนท่ีผูน้ั้นจะพน้จากราชการ  ส่วนในคร้ังอ่ืนใหส้ั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงัไปในแต่ละคร้ังท่ีไดร้อการ
เล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  (3)  ถา้ศาลพิพากษาใหล้งโทษจ าคุกหรือโทษหนกักวา่จ าคุก  ใหง้ดเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกคร้ัง
ท่ีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนไว ้
  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3)  ส าหรับผูท่ี้ถูกฟ้องคดีอาญาหลายคดีให้
แยกพิจารณาเป็นคดี ๆ  ไป 

  13.   ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีไดร้อการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนกังานต าบลผูใ้ดไว ้          เพราะ
เหตุถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  และเหตุถูกฟ้องคดีอาญาตามข้อ 12   ให้ผูมี้อ  านาจดงักล่าว
รอการเล่ือนขั้นเงินเดือนผูน้ั้นไวจ้นกวา่การสอบสวนและการพิจารณาทางวนิยัแลว้เสร็จ    และจนกวา่ศาลมีค า
พิพากษาแลว้จึงให้ผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนตามขอ้ 11 (1) (2) หรือ (3)  
หรือตามขอ้ 12 (1) (2) หรือ (3)  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  โดยถือเกณฑ์จ านวนคร้ังท่ีจะตอ้งงดเล่ือนขั้น เงินเดือนท่ี
มากกวา่เป็นหลกัในการพิจารณา  เวน้แต่      ผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการไปแลว้ ตามผลของการถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 11  หรือตามผลของการถูกฟ้องคดีอาญาตาม ขอ้ 12  กรณีใดกรณีหน่ึง  จึงจะ
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีรอการเล่ือนไวไ้ดต้ามผลของกรณีนั้นโดยไม่ตอ้งรอผลของอีกกรณีหน่ึง  

 14.   ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนให้
พนักงานต าบลผูใ้ด  แต่ผูน้ั้นจะตอ้งพน้จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญ           ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ให้นายกเทศมนตรีสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญใหผู้น้ั้นใน วนัท่ี  30  กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยก่อนท่ีจะพน้จากราชการ 

  15.   ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนให้
พนกังานต าบลผูใ้ด  แต่ผูน้ั้นไดต้ายในหรือหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  หรือวนัท่ี 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไม่วา่
ดว้ยเหตุ          ใด ๆ  หลงัวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 ตุลาคม  แต่ก่อนท่ีจะมีค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละ 

 



 

 

คร้ัง  ผูมี้อ  านาจสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนจะสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ผูน้ั้นยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ี 1 เมษายนหรือวนัท่ี 1 
ตุลาคมคร่ึงปีท่ีจะได้เล่ือนนั้นก็ได ้ แต่ถ้าผูน้ั้นได้พน้จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินไปก่อนท่ีจะมีค าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ผูน้ั้นยอ้นหลังไปถึงวนัท่ี 30 
กนัยายนของคร่ึงปีสุดทา้ยท่ีจะไดเ้ล่ือนนั้นก็ได ้

  16.   พนกังานต าบลผูใ้ดไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีจะเล่ือนขั้นเงินเดือนไดค้ร่ึงขั้นตามขอ้ 5  
เน่ืองจากขาดคุณสมบติัเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติัราชการ การลาหรือการมาท างานสายตามท่ีก าหนด  แต่
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นสมควรเล่ือนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ ให้นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการพนกังานต าบลเพื่อพิจารณาอนุมติัให้สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็น
การเฉพาะราย 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1    เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 

 

 (นายสมควร  ซุนตระกลู) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไผโ่ทน 

  
 
 
 


