
                                                      
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 

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

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นใหม ่ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงนิเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558” 
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับ
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

ข้อ 4 ในประกาศก าหนดนี้ 
       “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
       “ครึ่งปีแรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
       “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 
       “ครึ่งปีที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผล            
การปฏิบัติงาน 

ข้อ 6 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 
         (1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้ เลื่อน   
ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
         (2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน  
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
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 ข้อ 7๑ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับ

เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ หรือระดับเงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น เมื่อ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับ
ถัดไปของแต่ละประเภทต าแหน่ง โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิมให้
ได้รับอัตราเงินเดือนในข้ันใกล้เคียงท่ีสูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

 (2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง 

 (3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  ระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 

 ข้อ 8 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
      (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 5 แล้วเห็นว่า
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น               
      (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
     (4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
     (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ เดือน     
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
     (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ  การวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
     (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
    (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละ   
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
    (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบส ามวัน       
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 
           (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลา 
ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
           (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน       
ไม่เกินหกสิบวันท าการ  

                                      
๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวดั จังหวัดพระนครศรีอยธุยา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกบั
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561  
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           (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป   
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที ่
           (จ) ลาพักผ่อน  
           (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
           (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
           (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
           (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
                การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะ 
วันท าการ   

 ข้อ 9 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น 
ในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
    (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
    (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิ ดริเริ่มหรือได้รับรอง      
ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
    (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้         
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
    (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ       
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
    (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่ง   
แก่ประเทศชาติ 

 ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 8     
และข้อ 9 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 5  มาเป็นหลัก    
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรม
การมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ        
ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่ได้รับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย 

 ข้อ 11 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 8 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 (5) 
หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
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       ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่
ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลา
ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ และ
การปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ประกอบกับข้อ 14 ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 และปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่ งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 9 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
       ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์   
ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้นแต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ใน
โควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 

 ข้อ 13 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ช) หรือลาไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 8 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละ  
ไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ         
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย 
และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นเลขานุการ         

 ข้อ 15 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะน าเอาเหตุที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  
มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นไม่ได้ 

 ข้อ 16 ในกรณีที่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า
โทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                             
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท า          
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน  ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
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 ข้อ 17 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นเสีย
ใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 

 ข้อ 18 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายนของปทีี่จะพ้นจากราชการ   

  ข้อ 19 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้น   
ถึงแก่ความตาย 
 ข้อ 20 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายตามที่
ก าหนด หรือเหตุจ าเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า         
มีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดน าเสนอ ก.จ.จ. พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.จ.จ. เห็นชอบด้วย         
จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได ้

 ข้อ 21 ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลือ่นขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัดตามประกาศนี้ 
ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) เป็นต้นไป 

 ให้น าประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้เดิมก่อนประกาศนี้   
มีผลใช้บังคับ มาใช้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)       

       ประกาศ   ณ  วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

   ประยูร  รัตนเสนีย์ 
(นายประยูร  รัตนเสนีย์) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2561 
 
หมายเหตุ ; เหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อนุชา/ตรวจ 

11 สิงหาคม 2563 
นันทพล/พิมพ์/ทาน 
10 สิงหาคม 2563 

 
 



ร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 

(ตามมติ อ.ก.ถ.ด้านการก าหนดมาตรฐานทั่วไป ในการประชุมครั้งที่ 23/2558 เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 

ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

1 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

ข้อ 1 ประกาศนี้  เรียกว่า “ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 

- 

2 ข้อ  1  ให้ยกเลิกประกาศก าหนดการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2545 
 

ข้อ 2  ให้ยกเลิกประกาศ ก.จ.,ก .ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 
17 พฤศจิกายน 2553 

- 

3 ข้อ 2 ประกาศก าหนดนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2553       
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป แก้ไข 
เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเข้าสู่
ระบบแท่ง (1 ม.ค. 59) ทั้งนี้ ก าหนด
บทเฉพาะกาลให้ใช้ในการเลื่อนขั้น
เงิน เดือน ครั้งที่  1 (1 เม.ย. 59)    
เป็นต้นไป 

4 ข้อ  3  ในประกาศก าหนดนี้ 
     “ปี”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
     “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม       
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
     “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เมษายน        
ถึงวันที่ 30 กันยายน 
     “ครึ่งปีที่ แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือ          
คร่ึงปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
 

ข้อ  4  ในประกาศก าหนดนี้ 
     “ป”ี  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
     “ครึ่งปีแรก”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม       
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
     “ครึ่งปีหลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 เมษายน        
ถึงวันที่ 30 กันยายน 
     “ครึ่งปีที่ แล้วมา”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือ          
คร่ึงปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 

 

-คงเดิม- 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

5 ข้อ  4  ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ปีละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.) ก าหนด 
 

ข้อ  5  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นปีละสองครั้ง ตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แก้ไข 
แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับค าว่า    
“การประเมินผลการปฏิบัติงาน”      
ตามข้อ 20 วรรคสอง แห่งประกาศ 
ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง    
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 

6 ข้อ 5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เลื่อน
ปีละสองครั้ง ดังนี้ 
        (1)  ครั้งที่หนึ่ง  เป็นการเลื่อนขั้น เงินเดือนส าหรับการปฏิบัติ
ราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
        (2)  ครั้งที่สอง  เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติ
ราชการในครึ่งปีหลังโดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 
 

ข้อ 6 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เลื่อน
ปีละสองครั้ง ดังนี้ 
        (1)  ครั้งที่  1  เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติ
ราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
        (2)  ครั้งที่  2  เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติ
ราชการในคร่ึงปีหลังโดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

 

-คงเดิม- 

7 ข้อ  6  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
นั้น 

ข้อ  7  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       
ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนส าหรับประเภท
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 

เพิ่มเติม 
เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือน
พ นั ก งาน ส่ วน ท้ อ งถิ่ น  บั ญ ชี  5         
ในระบบแท่ง (ระดับเงินเดือน)และ
บัญชีเงินเงินเดือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อันดับเงินเดือน) 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

8 ข้อ  7  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละคร้ังต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (1 )  ในครึ่ งปีที่ แล้ วมาได้ปฏิบั ติ งานตามหน้ าที่ ของตนด้ วย
ความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 4 แล้วเห็นว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้น               
     (2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (3)  ในครึ่งปีที่แลว้มาต้องไมถู่กสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดอืน 
    (4)  ในครึ่งปีที่แลว้มาต้องไมข่าดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
    (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า     
สี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
    (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม    
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
    (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส     
ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
 

ข้อ  8  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นในแต่ละคร้ังต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (1 )  ในครึ่ งปีที่ แล้ วมาได้ปฏิบั ติ งานตามหน้ าที่ ของตนด้ วย
ความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 5 แล้วเห็นว่าอยู่
ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้น               
     (2)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (3)  ในครึ่งปีที่แลว้มาต้องไมถู่กสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดอืน 
    (4)  ในครึ่งปีที่แลว้มาต้องไมข่าดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
    (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า     
สี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
    (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม    
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
    (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส     
ไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 

-คงเดิม- 



-4- 

ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

    (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่
นายก อปท. หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  
โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
   (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลา   
ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา
ดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
          (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวนั  
          (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว
หรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ  
          (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือใน ขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
          (จ)  ลาพักผ่อน  
          (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
          (ช)  ลาไปปฏบิัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
                การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจ
ส่วนตัว และวันลาป่วยที่ ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (9) (ง)  ให้นับเฉพาะ      
วันท าการ   
 

   (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่
นายก อปท. ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงาน
และสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
   (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลา   
ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา
ดังต่อไปนี้ 
          (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
          (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวนั  
          (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียว
หรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ  
          (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือใน ขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
          (จ)  ลาพักผ่อน  
          (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
          (ช)  ลาไปปฏบิัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
          (ซ)  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มสีิทธิได้รบั
เงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจา่ยเงินเดือน 
          (ฌ) ลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 
                การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจ
ส่วนตัว และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วยตาม (9) (ง)  ให้นับเฉพาะ      
วันท าการ   

 

-คงเดิม- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มเติม 
1. เนื่ องจากระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ .ศ . 2555 ได้ก าหนดประเภท       
การลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
2 . เป็ น ไป ต ามแน วท างที่  ก .พ . 
ก าหนด 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

9 ข้อ  8  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 7  และอยู่ ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็น
ตัวอย่างที่ดีได้ 
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า
หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  
และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  
หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่  
ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (5)  ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย 
ยากล าบากเป็นพิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
และสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
จนส าเร็จ  เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
 

ข้อ  9  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8  และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน         
ในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
   (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า
หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  
และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเร่ิมหรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  
หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่  
ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (5)  ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย 
ยากล าบากเป็นพิเศษ และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
และสังคม 
   (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
จนส าเร็จ  เป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
เพื่ อให้ เป็นไปตามมติ  อ.ก.ถ.ด้ าน   
การก าหนดมาตรฐานทั่วไป ในการ
ประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม 2558 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 
และประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

10 ข้อ  9 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน            
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 7 และข้อ 8  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับ
มอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 4  มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูล
การลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงาน
ผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้น
เหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายก อปท. 
      ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ
แต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของนายก อปท.ด้วย 
 

ข้อ  10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน            
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 8 และข้อ 9  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผล        
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 5  มาเป็นหลัก    
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณา
ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างานการรักษาวินัย       
การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ 
ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าว     
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายก อปท. 
    *ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือ   
ขึ้นไปแต่ละระดับที่ ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของนายก อปท. ด้วย 
 

แก้ไข 
1. แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับค าว่า    
“การประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน ”      
ตามข้อ 20 วรรคสอง แห่งประกาศ 
ก.ถ . เรื่ อ ง ก าหนดมาตรฐานกลาง    
การบริห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น     
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2557 
2 . อ .ก .ถ . ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ 
18/2558 เมื่อวันที่  16 กันยายน 
2558 เห็นชอบให้เพิ่ม เติมข้อความ          
ในส่วนของความเห็นในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นและ
เหนือขึ้ น ไปตามข้อ  10  วรรคสอง      
ไวใ้นแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

11 ข้อ  10  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน      
ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 7 (9)     
ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (5) 
หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
เป็นเกณฑ์พิจารณา 
     ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ ใดโอน เลื่อน
ต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่  ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอ่ืน  
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือ
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 7 (9) (ช)  ในคร่ึงปี
ที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงานของผู้นั้น      
ทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 

ข้อ  11  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน         
ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 8 (9)     
ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 (5) 
หรือ (6) หรือ (7)  ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน   
เป็นเกณฑ์พิจารณา 
     ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง 
ย้าย สับ เปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วยราชการในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ช)  ในครึ่งปีที่แล้ว
มาให้ น าผลการป ฏิ บั ติ ราชการ และการปฏิ บั ติ งาน ของผู้ นั้ น              
ทกุต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 

-คงเดิม- 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

12 ข้อ  11  ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายก อปท.
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 9  ถ้าเห็นว่าข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 7  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการ
ปฏบิัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
       ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น ถ้าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน    
ครึ่งปีหลัง  นายก อปท. ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับครึ่งปี
หลังรวมกันแล้ว  เห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนหนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  นายก อปท. อาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นจ านวน
หนึ่งขั้นครึ่งได้แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่ง หรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย                                
      (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคม 
      (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง หรือได้ค้นคว้า 
หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
      (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย  
หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิต 
 

ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายก อปท. 
พิจารณารายงานผลจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ประกอบกับ      
ข้อ 14 ถ้าเห็นว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นตามข้อ 8 
และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นคร่ึงขึ้น ถ้าเห็นว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 9 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
      ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
คร่ึงปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้เพราะ
มีข้อจ ากัดเกีย่วกับโควตาจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วน
ราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
จ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายก อปท. อาจมี
ค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวน
สองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  

 

แก้ไข/เพ่ิมเติม 
1. ตั ดข้อความคุณสมบั ติ ผู้ มี สิทธิ ได้    
เลื่อนขั้นเงินเดือนทั้ งปี  1.5 ขั้น ออก
เนื่องจากเป็นคุณสมบัติเดียวกับผู้มีสิทธิ
ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ข้ัน/รอบ 
2. ก าหนดเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้น    
( 0.5 ขั้น + 1.5 ขั้น) ต้องอยู่ในโควตา
ร้อยละ 15 เพื่อให้ เกิดความชัดเจน      
ในแนวทางปฏิบัติ 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

       (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดี
ด้วย 
      (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย 
ยากล าบากและงานนั้นได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
      (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จนส าเร็จเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ 
      ในกรณีที่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดผู้ ใดมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่ง
ขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้  เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับ
จ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนคร่ึงปีหลัง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายก
องค์การบริหารจังหวัดอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ
ข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 
 

- - 



 
           -9- 

 
 
 
 

ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

13 ข้อ  12 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในคร่ึงปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 7 (9) (ช)  ให้นายก อปท.พิจารณาสั่ง
เลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้
สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผล       
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายก อปท.ก าหนด 
 

ข้อ  13 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับอนุญาตให้ลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ช) หรือลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 8 (9) (ฌ) ให้นายก อปท. 
พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แก้ไข/เพิ่มเติม 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 8 (9) (ฌ) 

14 -ไม่มี-  ข้อ 14  ให้นายก อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ   
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ   
ในกรณีที่ อปท. มีสถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น             
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ อปท. เป็นเลขานุการ 
       

เพ่ิมเติม 
1 . เพื่ อ ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ ป ระก าศ         
ก.จังหวัด เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ ย วกั บ ก ารบ ริ ห า ร งาน บุ ค ค ล ฯ        
ข้อ 220 ข้อ 242 และข้อ 217 
2 . ก าหนดองค์ป ระกอบของคณ ะ
กรรมการฯ เพื่อให้ เกิดความชัดเจน     
ในแนวทางปฏิบัติ 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

15 
 

ข้อ  13  นายก อปท. จะน าเอาเหตุที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่ได้ 
 

ข้อ  15  นายก อปท. จะน าเอาเหตุที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  มาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้นั้นไม่ได้ 

-คงเดิม- 

16 ข้อ  14  ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่งลงโทษ
ทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา         
ใ ห้ ล ง โท ษ ใน ค ว า ม ผิ ด ที่ เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร                                                                                                             
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็น
การถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน  ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้น
เงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษา       
ในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุ
จากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
 

ข้อ  16  ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                             
หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน  ถ้าถูกสั่งไม่
เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีก         
คร้ังหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

 

-คงเดิม- 

17 ข้อ  15  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญา         
ที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้ ใดไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในประกาศนี้          
ให้นายก อปท. พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน    
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
ก าหนดนี้ 
 

ข้อ  17  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญา         
ที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี้ให้นายก อปท. พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 

 

-คงเดิม- 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

18 ข้อ  16  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะ
เหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ให้นายก อปท.สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
 

ข้อ  18  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจาก
ราชการไปเพราะเหตุ เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ให้นายก อปท.สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ผู้นั้น เพื่ อประโยชน์ ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่         
30 กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
 

-คงเดิม- 

19 ข้อ  17  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 
1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายก อปท. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้น
เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่
ความตาย 
 

ข้อ  19  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย   
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายก อปท. สั่งเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ      
โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
 

-คงเดิม- 

20 ข้อ  18  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์         
ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 7  เพราะเหตุเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา  หรือการมาท างานสายตามที่
ก าหนด แต่นายก อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น ให้นายก อปท. 
น าเสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ.,ก.ท. 
และ ก.อบต.จังหวัด)  พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย          
ถ้าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ.,ก.ท. และ         
ก.อบต.จังหวัด)  เห็นชอบด้วยจึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
 

ข้อ  20  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์              
ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8  เพราะเหตุเก่ียวกับ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  การลา การมาท างานสายตามที่
ก าหนด หรือเหตุจ าเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว  แต่นายก อปท. 
พิ จารณ าแล้ว เห็นว่ามี เหตุผลพิ เศษที่ ต้ องเลื่ อนขั้ น เงิน เดือน            
ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นให้นายก อปท.น าเสนอ 
ก.จังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล เพื่ อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย         
ถ้า ก.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
     

แก้ไข/เพ่ิมเติม 
1.เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทาง
ปฏิ บั ติ  ก รณี ที่ น อก เห นื อ จาก เห ตุ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
การลา หรือการมาท างานสาย เช่น    
เหตุปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล, 
เหตุกลับเข้ารับราชการเนื่องจากอุทธรณ์ 
เป็นต้น 
2. เป็นไปตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
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ที่ 
หลักเกณฑ์เดิม 

(ตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลว. 17 พ.ย.53 และ
ประกาศ ก.จังหวัด เรื่อง หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล) 

หลักเกณฑ์ใหม ่
เหตุผลทีต่้องแก้ไข/ปรับปรงุ/

เพิ่มเติม 

21 ข้อ  19  ในวันที่ประกาศก าหนดนี้ใช้บังคับ  ถ้าข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ต้องรอการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไว้เพราะเหตุที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศก าหนดนี้ใช้บังคับ     
ให้ นายก อปท. มีค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นที่ได้รอไว้ทั้งหมด 
 

-ตัดออก- แก้ไข 
เนื่ องจากเป็นบทเฉพาะกาลส าหรับ      
ปี พ.ศ. 2553 

22 ข้อ  20  การเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่  1  ตุลาคม  2553  ส าหรับครึ่ง
ปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
ใช้บังคับอยู่ก่อนวนัที่ประกาศก าหนดนี้ใชบ้ังคบั 
 

ข้อ 21 ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศนี้ ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) 
เป็นต้นไป 
       ให้น าประกาศ หลักเกณฑ์  และวิธีการการประเมิน ผล         
การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้เดิมก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มาใช้
ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2559)       

แก้ไข/เพ่ิมเติม 
ก า ห น ด บ ท เฉ พ า ะ ก า ล เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลัก เกณฑ์ ก าหนด
วงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีผลใช้
บังคับตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คร้ังที่ 1 (1 เม.ย. 59)  
 


