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หมวด 10
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขอ 198 พนักงานสวนตําบลผูใดปฏิบัติตนเหมาะสมตอตําแหนงหนาที่ และปฏิบัติ
ราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือการไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามควรแกกรณี
ขอ 199
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดย
คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัย และการปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล
ขอ 200 การเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบล ที่อยูในหลักเกณฑตามที่กําหนด
ในหมวดนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา
ในกรณีที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด ใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น
ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนให
ขอ 201 ในหมวดนี้
"ป" หมายความวา ปงบประมาณ
"ครึ่งปแรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปหลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปที่แลวมา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลัง ที่ผานมาแลวแตกรณี
ขอ 202
ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลปละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กําหนดในหมวด 12
ขอ 203 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถัดไป
ขอ 204 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนไดไมเกินขั้นสูงของอันดับ
เงินเดือนสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งนั้น
ขอ 205 พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้ง
ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
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(1) ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ 202
แลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทาง
วินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความ
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนและได
ถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในกรณีนั้น
มาแลว ใหผูบังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําครึ่งปตอไปใหผูนั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่
1 ตุลาคม ของครั้งที่จะไดเลื่อนเปนตนไป
(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(6) ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา
อบรมหรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาฝกอบรม และ
ดูงาน ณ ตางประเทศ ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา
หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ประธาน
กรรมการบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บล หรื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายกํ า หนดเป น หนั ง สื อ ไว ก อ นแล ว
โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(8) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
1) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน
2) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
3) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
4) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่
5) ลาพักผอน
6) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
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7) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย
ที่ไมใชวันลาปวยตาม (8) 4) ใหนับเฉพาะวันทําการ
ขอ 206 พนักงานสวนตําบลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละ
ครั้งตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 205 และอยูใน
หลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม
หรือไดรับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการ
ตอสูที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดียิ่งแกประเทศชาติ
ขอ 207 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตาม ขอ 205 และขอ 206
ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ต น หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมายนํ า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ 202 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง
โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเปนพนักงานสวนตําบลและขอควรพิจารณาอื่น ๆ ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น พรอม
ดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละระดับที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลดวย
ขอ 208 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหนับชวงเวลาการ
ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 205 (8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาเปนเกณฑ
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เวนแตผูอยูในหลักเกณฑตามขอ 205 (5) หรือ (6) ใหนับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน
เปนเกณฑพิจารณา
ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดโอน เลื่อนตําแหนง ยาย สับเปลี่ยนหนาที่ไปชวยราชการ
ในหนวยราชการอื่น ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศตามขอ 205 (8) (ช) ในครึ่งปที่แลวมาใหนําผลการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงานของผูนั้นทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 209 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณารายงานผลจากผูบังคับบัญชาตามขอ 207 ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูใด
อยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามขอ 205 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเปนพนักงานสวนตําบล ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งขั้น ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบลผูนั้นมี
ผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ 206 ใหเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งขั้น ถา
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลได
พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะไดรับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสําหรับปนั้น ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งให
เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนหนึ่งขั้นครึ่งได แตผลการปฏิบัติงานทั้งป
ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย
(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควา หรือประดิษฐ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสูที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิต
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากและ
งานนั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปน
ผลดีแกประเทศชาติ
ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑที่ควรจะไดรับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นใหได เพราะมีขอจํากัดเกี่ยวกับ
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จํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปหลัง พนักงาน
สวนตําบลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีขอจํากัด
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
อาจมีคําสั่งใหเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวนสองขั้นได
ขอ 210 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งในครึ่งปที่
แลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 205 (8) (ช) ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผูนั้นกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ โดยใหสั่งเลื่อนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ควรจะไดเลื่อน ทั้งนี้ ใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
ขอ 211 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถาประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล เห็นสมควรใหพนักงานสวนตําบลผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานสวนตําบลผูนั้นวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนมีคําสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน
และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแลวเสร็จ ใหประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาดังนี้
(1) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะตองถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการ
ไปแลวก็ตาม
(2) ถาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้งใหงดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่จะถูกลงโทษ ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะ
เหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
ครั้งที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจาก
ราชการ สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(3) ถาผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
จากราชการ หรือมีคําสั่งใหออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่
ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
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การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหลายกรณี ใหแยกพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ขอ 212 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล เห็นสมควรใหผูใดไดเลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผูนั้นถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปนทนาย
แกตางให และศาลไดประทับฟองคดีนั้นแลวกอนมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวกอน และใหกันเงินสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนไวดวย
เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา ดังนี้
(1) ถาศาลพิพากษาวาผูนั้นไมมีความผิด ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวได
ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว แมวาผูนั้นจะไดออกจากราชการไปแลวก็ตาม
(2) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษเบากวาโทษจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไว ถาไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวเกินหนึ่งครั้ง ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวในครั้งที่ศาล
พิพากษาใหลงโทษ
ถาผูนั้นไดออกจากราชการไปแลวดวยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษียณอายุตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะไดเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งสุดทาย แตถาเปนผูพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่ผูนั้นจะพนจากราชการ
สวนในครั้งอื่นใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
(3) ถาศาลพิพากษาใหลงโทษจําคุกหรือโทษหนักกวาจําคุก ใหงดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทุกครั้งที่ไดรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สําหรับผูที่ถูกฟองคดีอาญาหลาย
คดีใหแยกพิจารณาเปนคดี ๆ ไป
ขอ 213 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลผูใดไว เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 211 และเหตุถูก
ฟองคดีอาญาตามขอ 212 ใหผูมีอํานาจดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผูนั้นไวจนกวาการสอบสวนและ
การพิจารณาทางวินัยแลวเสร็จ และจนกวาศาลมีคําพิพากษาแลวจึงใหผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ 211 (1) (2) หรือ (3) หรือตามขอ 212 (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจํานวนครั้งที่จะตองงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่มากกวาเปนหลักในการพิจารณา เวนแต
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ผูนั้นไดพนจากราชการไปแลวตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 211 หรือตามผล
ของการถูกฟองคดีอาญาตามขอ 212 กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการ
เลื่อนไวไดตามผลของกรณีนั้นโดยไมตองรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
ขอ 214 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็น
สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด
แตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ใหประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหผูนั้นในวันที่
30 กันยายนของครึ่งปสุดทายกอนที่จะพนจากราชการ
ขอ 215 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็น
สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูใด แตผูนั้นไดตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1
ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาดวยเหตุใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม แตกอนที่จะมี
คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง ผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลัง
ไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งปที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได แตถาผูนั้นไดพนจากราชการเพราะเหตุ
เกษี ย ณอายุ ต ามกฎหมายวา ดว ยบํา เหน็จบํา นาญขาราชการส ว นท อ งถิ่นไปกอ นที่ จ ะมีคํ า สั่ง เลื่ อ นขั้น
เงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งปสุดทายที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได
ขอ 216 พนักงานสวนตําบลผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนไดครึ่งขั้น
ตามขอ 205 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา หรือการมาทํางานสาย
ตามที่กําหนด แตประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให
โดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด ) เพื่อพิจารณาอนุมัติใหสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนการเฉพาะราย
ขอ 217 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใหดําเนินการตามขอ 199 โดยให
องคการบริหารสวนตําบลตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในหมวดนี้
และใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบลทุกตําแหนง ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดังกลาว
ขอ 218 ในการกําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กําหนดวงเงินที่ใชใน
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการกําหนดเงินตอบแทนพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. ) กําหนด
ขอ 219 พนักงานสวนตําบลผูใดถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชนในการ
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คํานวณบําเหน็จบํานาญ
บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ใหนํากฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใช

ขอ 220 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนของพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตายเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ เปนผูมีหนาที่รายงาน และเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ โดย
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ แลวเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล
ในการรายงานและการเสนอขอใหพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ตาม
วรรคหนึ่ง ใหกําหนดรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตาย และประวัติการรับราชการของพนักงาน
สวนตําบลผูถึงแกความตาย
(2) รายงานเหตุที่พนักงานสวนตําบลผูนั้นถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(3) ความเห็ น ในการเสนอขอให พิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นเป น กรณี พิ เ ศษเพื่ อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
(4) สําเนาเอกสารของทางราชการที่ออกเกี่ยวกับการตาย และสาเหตุการตาย
(5) เอกสารอื่น ๆ ที่มีความจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 221 เมื่อประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดรับรายงาน
ดังกลาวแลว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
จํานวนไมเกิน 3 คน ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความ
ตายเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ขอ 222 ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหพิจารณารายงานการขอเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษตามขอ 220 โดยใหพิจารณา ดังนี้
(1) พนักงานสวนตําบลผูนั้นถึงแกความตาย เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(2) เหตุที่ทําใหถึงแกความตาย มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
ของผูตาย หรือจากความผิดของผูตาย
(3) ความเห็นในการพิจารณา สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนกรณีพิเศษ เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ขอ 223 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาตามขอ 222 แลว ใหเสนอความเห็นในการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูถึงแกความตายเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญตอประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา
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ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล เสนอเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษและความเห็นตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต.จังหวัด )
พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 224 การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ผูถึงแก
ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการดังกลาว ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสว น
ตํา บลเปน ผูมีอํา นาจสั่ง ตามมติข องคณะกรรมการพนัก งานสว นตํา บล
( ก.อบต.จัง หวัด )
ตามขอ 223 โดยใหมีผลเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญเทานั้น

