
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
ที่        -             วันที่     5 เมษายน 2562 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนารายงานการประชุมฯ       จ านวน ๑ ชุด 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ไดม้ีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ที่ 49/
๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ครั้งที่ 1 นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ได้ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
ดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ จึง
ขอส่งรายงานการประชุมฯ จ านวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแนบท้ายบันทึกข้อความ  ฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
(นายประถม พบกระโทก) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
ประธานกรรมการฯ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

วันที่ 4 เมษายน 2562  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 
ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

 

๑ นายประถม พบกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่          
ประธานกรรมการ 

2 นางสาวปริยากร ศรีระการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่          
กรรมการ 

3 นายสิทธิชัย เอ้กระโทก นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน   
ผู้อ านวยการกองช่าง                                     

กรรมการ 
4 นางเพ็ญวดี เดชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด                                        
กรรมการ 

5 นางสาวทัดดาว บุญวาสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เลขานุการ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  เวลา  1๐.๐๐ น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประถม พบกระโทก ประธานกรรมการพิจารณาการเลื่อน
   ขั้นเงินเดือนฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประถมฯ  สวัสดีครับ คณะกรรมการฯ ทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ    
ประธานฯ  ค าสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการก่อนครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง   
   ไม้ไผ่ ได้มีค าสั่งที่ 49/๒๕62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
   พนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562)     
   ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซ่ึง  คณะกรรมการประกอบไปด้วย 
   ๑) นายประถม พบกระโทก    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  
          ประธานกรรมการ 
   ๒) นางสาวปริยากร ศรีระการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
   3) นายสิทธิชัย เอ้กระโทก นายช่างโยธาช านาญงาน  
      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
   4) นางเพ็ญวดี เดชพร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
   5) นางสาวทัดดาว  บุญวาสนา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     เลขานุการ 
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   ส าหรับวันนี้ที่ได้เชิญทุกท่านมานั้น เพ่ือมาร่วมกันพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
   พนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน) ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้ประเมิน (หัวหน้า
   ส่วนราชการ) ทุกส่วนราชการ ได้พิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
   พนักงานส่วนต าบลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไปแล้ว และคณะกรรมการพิจารณา
   กลั่นกรองประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนต าบล ได้ลงมติเมื่อ
   คราวประชุม ในวันที่ 2 เมษายน 2562 แล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
   ครั้งที่ 1 (๑ เมษายน 2562) 
นายประถมฯ  ก่อนที่ เราจะได้ พิจารณากันนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา เลื่อนขั้น   
ประธานฯ  เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่ ๒ ผมขอให้เลขานุการฯ น าเสนอระเบียบและ
   วิธีการให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

น.ส.ทัดดาวฯ  เรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่านค่ะ ดิฉันก็ขอน าเสนอระเบียบที่ 
เลขานุการฯ  เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
   นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
   เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสอง
 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ข้อ 6 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้  
 (1) ครั้งที่ 1 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้

 เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน  
 (2) ครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้

 เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  
 ข้อ 7 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือ

 ระดับ เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น 
 ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง

 ต้องอยู่ ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ 

 อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
 ประเมินตามข้อ 5 แล้ว เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน 

 (2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูก 
 ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
 ความผิดที่ท าให้ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่
 ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 (3) ในครึ่งปทีีแ่ล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน  
 (4) ในครึ่งปทีี่แล้วมาต้องไมข่าดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
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 (5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  
 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ 

 การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
 (7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ

  ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน  
 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การ

 บริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพ
 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ หรือหน่วยงาน  

 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน 
 แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้  

 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
 เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน  
 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน 

 ไม่เกินหกสิบวันท าการ  
 (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ 

 เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
 (จ) ลาพักผ่อน  
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา  

 ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับ

 วันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวย ให้นับเฉพาะ วันท าการ 
 ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง 

 ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 8 
 และอยู่ในหลักเกณฑ์ ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย  

 (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น  และมี
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและ
 สังคม จนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้  

 (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์  สิ่ง
 ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตาม
 ความคิดริเริ่ม หรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

 (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ 
 เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ  

 (4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
 ราชการ เป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย ( 

 5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ 
 และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม  
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 (6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น

 ผลดียิ่ง แก่ประเทศชาติ  
 ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้

 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 5 มา
 เป็นหลักในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณา
 ประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมา ท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
 เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้ว  รายงานผล
 การพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ
 จนถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่
 ได้รับ รายงานเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลด้วย  

 ข้อ 11 การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการ
 ปฏิบัติ ราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 8 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ 
 ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 8 (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่
 น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา  

 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วย
 ราชการ ในหน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองาน
 พิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ช) ในครึ่ง
 ปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน ของผู้นั้นทุกต าแหน่งและ
 ทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อ 12 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 พิจารณารายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 10 ประกอบกับข้อ 14 ถ้าเห็นว่า
 พนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง
 ขั้นตามข้อ 8 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้น เงินเดือน
 ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 9 ให้
 เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ผู้ นั้นหนึ่งขั้น  

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะ
 ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้
 ได้เพราะมีข้อจ ากัดเก่ียวกับ โควตาที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าใน
 การเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนต าบล ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ใน
 หลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ จ านวน
 เงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้
 เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี ของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ทั้งนี้ต้องอยู่ใน
 โควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครอง ต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  

 ข้อ 13 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งในครึ่งปีที่
 แล้วมา ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 8 (9) (ช) 
 หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพตามข้อ 8 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ให้มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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  ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
 เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภท ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
 ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ หัวหน้า
 ส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมี
 สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้
 พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
 เลขานุการ  

 ข้อ 15 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูก
 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือ
 ถูกฟูองคดีอาญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วน
 ต าบลผู้นั้นไม่ได้  

 ข้อ 16 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษ
 ภาคทัณฑ์ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
 หน้าที่ราชการหรือความผิด ที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ
 ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ และเป็นการถูก
 ลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้ว เพราะ
 เหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้น
 เงินเดือนซ้ าอีก ครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้  

 ข้อ 17 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท า
 ให้ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
 ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น
 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ใน
 ประกาศก าหนดนี้ 

 ข้อ ๑๘ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
 เงินเดือน แต่ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้น
 เงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ ในวันที่ ๓๐ กันยายน
 ของปีที่ท่ีจะพ้นจากราชการ 

 ข้อ ๑๙ ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้น
 เงินเดือนแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายก
 องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณ
 บ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

 ข้อ ๒๐ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่ง ขั้นตามข้อ ๘ เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างาน
 สายเกินที่ก าหนด หรือเหตุจ าเป็นนอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วน
 ต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบล
 ผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล 
 เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้น
 เงินเดือนได ้

 



    

   - ๖ – 
 

และในการพิจารณาการให้คะแนนประเมินฯ ได้น าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้
 ก าหนดในประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
 2561 เรื่อง การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการ
มา สาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 มา
 ประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ 

  ส าหรับจ านวนพนักงานส่วนต าบล ณ วันที่ ๑ มีนาคม 2562  มีจ านวน ๑5 คน ดังนี้ 
 ส านักงานปลัด มีจ านวน 8 คน 
 ๑. นางสาวปริยากร ศรีระการ   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๒. นางเพ็ญวดี เดชพร       ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๓. นางสาวศศิธร ขาวนอก  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 ๔. นายวิโรจน์ เดชา   ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
 ๕. นายยุทธภูมิ ธีระวัฒนา   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
 ๖. นางสาวทัดดาว บุญวาสนา  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
 7. สิบโทพรวัฒน์ โพธิ์สูง   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. นางสาวนนทพร เคนจ าปา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 กองคลัง มีจ านวน 1 คน 
 ๑. นางสาววนิดา ด่านกระโทก  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  

 กองช่าง มีจ านวน ๑ คน 
 ๑. นายสิทธิชัย เอ้กระโทก  ต าแหน่ง นายช่างโยธา  

 กองการศึกษาฯ มีจ านวน 5 คน 
 ๑. นายศรเกียรติ แผนวิชิต  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 2. นางสาวนภา พาสกระโทก  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
 3. นางพรพรรณ ทิพย์พันดุง  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
 4. นางสาวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดา  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
 5. นางสาวภควรรณ สินชุมแสง  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
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การสรุปจ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสายของพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  

 

 
ที ่

ชื่อ – สกุล 
จ านวน

ครั้ง 
ที่ลา 

จ านวนวันลา  

ลา
ป่วย 

ลากิจ 
ลา

ศึกษา
ต่อ 

ลาคลอด 
ลา

พักผ่อน 
รวม 
วันลา 

มาสาย 
(ครั้ง) 

1 นางสาวปริยากร ศรีระการ 3 - - - - 3 3 
 

- 
 

2 นางเพ็ญวดี เดชพร 
 

3 - - - - 7 7 - 

3 นางสาวศศิธร ขาวนอก 
 

2 - - - - 3 3 - 

4 นายวิโรจน์ เดชา 
 

3 3 - - - 3 3 - 

5 นายยุทธภูมิ ธีระวัฒนา 
 

6 5 - - - 1 6 - 

6 นางสาวทัดดาว บุญวาสนา 
 

3 1 - - - 2 3 - 

7 สิบโทพรวัฒน์ โพธิ์สูง 
 

4 - 1 - 9 
(ช่วยเหลือ
ภริยาคลอด

บุตร) 

6 16 - 

8 นางสาวนนทพร เคนจ าปา 
 

6 4 - - - 4 8 - 

9 นางสาววนิดา ด่านกระโทก 
 

1 - - - - 4 4 - 

10 นายสิทธิชัย เอ้กระโทก 
 

1 - - - - 1 1 - 

11 นายศรเกียรติ แผนวิชิต 
 

2 - - - - 2 2 - 

12 นางสาวนภา พาสกระโทก 
 

6 - 4 - - 5 9 - 

13 นางสาวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดา 
 

- - - - - - - - 

14 นางพรพรรณ ทิพย์พันดุง 
 

1 - - - - 2 2 - 

15 นางสาวภควรรณ สินชุมแสง 
 

2 - - - - 2 2 - 
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติเห็นชอบผลการประเมินของพนักงานส่วน
ต าบลในคราวประชุม วันที่ 2 เมษายน 2562 (ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้) 

 
  ทั้งนี้  ด้วยส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท 

0809.4/        ว 1218 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 แจ้งร่างมาตรฐานทั่วไปของ ก กลาง
เกี่ยวกับการ   บริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ จ านวน 3 เรื่อง   (9 ฉบับ) 
โดยเฉพาะฉบับเรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ก าหนดให้วันที่ 1 
เมษายน 2562 ต้อง  เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) เช่นเดียวกันกับข้าราชการครู สังกัด
    กระทรวงศึกษาธิการ 

  เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ 
จึงเห็นควรให้ชะลอการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
ไว้ก่อน เม่ือมีการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็น
ทางการแล้ว จึงค่อยด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น % มีผลนับตั้งแต่ วันที่1 เมษายน 
2562 เป็นต้นไป ค่ะ 

   
นายประถมฯ  ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินของพนักงานส่วนต าบลส าหรับ      
ประธานฯ  การเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล ณ วันที่ ๑ เมษายน 2562 ครับ 
 
มติที่ประชุม  - คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 

- พนักงานที่ได้รับการประเมินที่มีผลการประเมินดีเด่น จ านวน 3 ราย 
 ได้แก่  

1. นางสาวปริยากร ศรีระการ  ปลัดอบต. 
2. นางสาวศศิธร ขาวนอก  นักพัฒนาชุมชน 
3. นายวิโรจน์ เดชา   นักวิชาการเกษตร 

 
 ด้วยโควต้าที่จะสามารถ  เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 1 ขั้น เท่ากับ ร้อยละ 15 ของ

จ านวนพนักงาน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  
 จ านวนพนักงาน ณ 1 มีนาคม 2562   เท่ากับ  15 คน 
 ร้อยละ 15  เท่ากับ 2.25  หรือ 2 คน 
       
  ดังนั้น จึงน าสถิติการลามาประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนอีกทางหนึ่ง 
 ผลการพิจารณาการเลื่อนขั้น ดังนี้ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนออ่ืนๆ 
 

นางสาวปริยากรฯ ดิฉันมีข้อเห็นควรพิจารณาให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการน ามาเป็นข้อมูลใน 
กรรมการฯ การคัดเลือกพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้วยค่ะ ควรให้เพิ่มพูนความรู้ในสายงาน โดย

การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ ในการพฤติกรรมการปฏิบัติงานนั้น ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็เห็นควรให้มีการจัดอบรมระหว่างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขึ้นทุกปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี กระชับมิตร และความ
สามัคคี โดยอาจให้มีการอบรมแบบ Walk Really ด้วย ค่ะ 

 

ที่ประชุม - เห็นชอบ 

นายประถมฯ เมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันแล้ว ผมจึงเห็นควรให้ด าเนินการ ดังนี้ 
ประธานฯ  1. รายงานมติที่ประชุมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบเพ่ือ

ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2562 

  2. จัดท าประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลทราบโดยทั่ว
กัน 

  3. เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 
การเลื่อนข้ันเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก อย่างเป็นทางการแล้ว จึงค่อยด าเนินการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเป็น % มีผลนับตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

   

  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม  
 ขอบคุณกรรมการทุกท่านครับ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
   (ลงชื่อ)           ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวทัดดาว บญุวาสนา) 
               เลขานุการ 
 

 
    (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายประถม พบกระโทก) 
            ประธานกรรมการ  

 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ของพนักงานส่วนต าบล 
วันที่  4 เมษายน 2562  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 

ผู้มาประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายประถม พบกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่          

ประธานกรรมการ 
 

2 นางสาวปริยากร ศรีระการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่          
กรรมการ 

 

3 นายสิทธิชัย เอ้กระโทก นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน   
ผู้อ านวยการกองช่าง                                     

กรรมการ 

 

4 นางเพ็ญวดี เดชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด                                        

กรรมการ 

 

5 นางสาวทัดดาว บุญวาสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เลขานุการ 

 

 
 
 
 


