
4.2  เร่ือง  แนวทางการปรับปรุงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษของพนักงานสวนตําบล 
    
  เร่ืองเดิม 
  ก. อบต. ในการประชุมครั้งท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2546 ไดมี
มติใหฝายเลขานุการศึกษาขอมูลและวิเคราะหแนวทางการปรับปรุงการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณี
พิเศษของพนักงานสวนตําบล 
  ขอเท็จจริง 
  ฝายเลขานุการฯ ไดศึกษาวิเคราะหการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล
แลวพบวา 
  (1)  พนักงานสวนตําบลโดยสวนใหญซึ่งอยูใน อบต.ชั้น 5 และชั้น 4 
(ปจจุบันเปน อบต. ขนาดเล็ก มีจํานวน 6,385 แหง คิดเปนจํานวน 94.71% ของจํานวน 
อบต. ท้ังหมด 6,742 แหง) 
ไมไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  ท้ังป 2 ข้ัน  และไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือนท้ังป 1.5 ขั้น เพียง 1 
คน  เทานั้นจากจํานวนพนนักงานท้ังหมด 3-4 คน 
  (2)  อบต. ชั้น 2 และชั้น 3 ซึ่งในปจจุบันคือ อบต. ขนาดกลาง มีจํานวน 
282 แหง (คิดเปนจํานวน 4018% ของ อบต. ท้ังหมด 6,742 แหง) ไดรับเลื่อนข้ัน
เงินเดือนท้ังป 1.5 ขั้น แหงละประมาณ 2-4 คน จากจํานวนพนักงานสวนตําบลในแตละ อบต. 
ประมาณ 7-9 คน 
  (3)  อบต. ชั้น 1 ซึ่งมีจํานวนพนักงานสวนตําบลไดไมเกิน 21 คน (คิดเปน
จํานวน 1.11% ของ อบต. ท้ังหมด) มีโอกาสไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนท้ังปรวม 2 ขั้นและ 
1.5 ข้ันสูงสรุปไดตามตาราง ดังนี ้(รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) 
 

ตารางสรุปภาพรวมของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 
การเลื่อน 2 ข้ัน ชั้น 

(ขนาด) 
จํานวน 
(แหง) 

รอยละ 
โอกาส จากการสุมตัวอยาง 

ไดเลื่อน 
1.5 ขั้น (คน) 

5 (เล็ก 5,541 82.20   1 
4 (เล็ก) 844 12.51   1 

3 
(กลาง) 

205 3.04   1-2 

2 
(กลาง) 

77 1.14   2-4 

1 
(ใหญ) 

75 1.11   4-11 



 6,742 100  
 
 
 
   

ขอพิจารณา 
  เม่ือพิจารณาถึงขวัญกําลังใจและความกาวหนาของพนักงานสวนตําบลแลวจะเห็น
ไดวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการเลื่อข้ันเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบลที่เปนอยูในปจจจุบัน 
  จากตารางสรุปภาพรวมของการเลื่อนข้ันเงินเดือนดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา
พนักงานสวนตําบลใน อบต. ขนาดเล็ก (ชั้น 4 และชั้น 5) ไมมีโอกาสไดเลื่อนข้ันเงินเดือนท้ังป 
2 ข้ัน และในอบต. ขนาดกลาง (ชั้น 2 และชั้น 3) มีโอกาสไดรับเลื่อนท้ังป 2 ข้ัน แตจากการ
สุมตัวอยางไมพบวาพนักงานสวนตําบลคนใดไดรับเลื่อน 2 ข้ัน มีเพียงแตอบต. ขนาดใหญ (ชั้น 
1) เทานั้น ท่ีมีพนักงานสวนตําบลไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ข้ัน 
  ฝายเลขานุการ ก. อบต. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดีเดนไดมีโอกาสไดเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ข้ัน และในขณะเดียวกันจะตองมีการรักษา
วินัยทางการคลังเกี่ยวกับวงเงินท่ีใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เห็นควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ดังนี ้
  1.  การกําหนดโควตาและวงเงินสําหรับการเลื่อนข้ันเงินดือนของพนนักงาน
สวนตําบลใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2544 กลาวคือ 
       (1)  การเลื่อนเงินเดือนในวันท่ี 1 เมษายน ใหมีโควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ข้ัน ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนพนักงานสวนตําบล ในวันท่ี 1 มีนาคม 
       (2)  การเลื่อนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 1 ตุลาคม ใหมีวงเงินไมเกินรอยละ 6 
ของจํานวนอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานสวนตําบลในวันที ่1 กันยายน  โดยใหนําจํานวนเงินท่ี
ใชเลื่อนเมื่อวันท่ี 1 เมษายน มาหักออกกอน 
  2.  ควรกําหนดเพิ่มเติมวา เม่ือ อบต. เลื่อนข้ันเงินเดือนในวันท่ี 1 ตุลาคม ซึ่ง
เลื่อนภายในวงเงินจนครบหรือไมเกินรอยละ 6 ตามขอ 1(2) แลว หากปรากฎวามีพนักงานสวน
ตําบลที่ไดรับการประเมินแลวมีผลการปฏิบัติงานดีเดนนัน้ ใหไดรับการเลื่อนข้ันเพิ่มเติมจนครบ 2 
ข้ัน แตไมเกินจํานวน 1 คน โดยตองเสนอให ก. อบต. จังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 
  3.  เห็นควรเสนอหลักเกณฑเพ่ิมเติมตามขอ 2 เพ่ือขอยกเวนมติคณะรัฐมนตร ีท่ี
กําหนดไวตามขอ 1 
 
  ขอเสนอ 



  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  มติท่ีประชุม……………………………………………. 

 
การวิเคราะหการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 

1.  ก.ท (เดิม) กําหนดใหแบง อบต. ออกเปน 5 ขั้น   ดังนี ้
 

อบต. ชั้น มีจํานวน (แหง) มีพนักงานสวนทองถิ่น
ไดไมเกิน 

คิดเปนรอยละของ
จํานวน อบต.ทั้งหมด 

1 75 21 1.11 
2 77 12 1.14 
3 205 6 3.04 
4 844 4 12.51 
5 5,541 3 82.20 
 6,742  100.00 

 
  2.  ขนาด อบต.  ก.อบต.ไดแบง อบต. เปน 3 ขนาด คือ 
   (1)  อบต. ขนาดใหญ จํานวน 75 แหง (อบต. ชั้น 1 เดิม) 
   (2)  อบต. ขนาดกลาง จํานวน 282 แหง (อบต. ชั้น 2 ลั้น3 เดิม) 
   (3)  อบต. ขนาดเล็ก จํานวน 6,358 แหง (อบต. ชั้น 4 และชั้น 5 
เดิม) 
  3.  การเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปของพนักงานสวนตําบล 

     การเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีผานมาของพนักงานสวนตําบลไดกําหนดใหนํามติ 
ครม. ท่ีกําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับพนักงานสวนตําบลทุกครัง้
ดังนี ้

     (1)  ปงบประมาณ 2540 (เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนคร้ังแรกของ อบต.
เนื่องจากมีพนักงานสวนตําบลครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2539)  กลาวคือ 

-  กําหนดโควตาการเลื่อนกรณีพิเศษ (2 ขั้น) ไมเกิน 15% และ
กําหนดวงเงินไมเกิน 6% ของอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานสวนตําบลภายใน อบต.  
       (2)  ปงบประมาณ 2541-2543 
   -  กําหนดโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (2 ข้ัน) ไมเกิน 
15% และกําหนดเงินไมเกิน 5 % ของอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานสวนตําบลรวมกันทั้ง
จังหวัด 
       (3)  ปงบประมาณ 2544-ปจจุบัน 



   -  กําหนดใหมีการเลื่อนข้ันเงินเดือนปละ 2 ครั้ง โดยกําหนดโควตาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนกรณีพิเศษในวันท่ี 1 เมษายน (1 ข้ัน) ไมเกิน 15% และกําหนดวงเงินการ
เลื่อนข้ันคร้ังท่ี 2 ไมเกิน 6% ของอัตราเงินเดือนรวมของพนักงานสวนตําบลใน อบต. (โดยนํา
วงเงินท่ีเลื่อนในครั้งแรกมาหักออกกอน) 


