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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง คากลางฐานในการคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือ

เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------- 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขใน
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันท่ี  
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ขอ  6  วรรคสอง  กําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแตละคนในแตละครั้ง  ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกินรอยละ  6  ของฐานในการ
คํานวณ  และใหองคการบริหารสวนตําบล  ประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีไดใชเปนเกณฑใน
การคํานวณ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน  โดยตองประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปอยางชาท่ีสุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน 

เพ่ือใหการดําเนินการดานงานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เปนไปดวย
ความเรียบรอย  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ  โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒  จึงประกาศฐานในการคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการ
คํานวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ดังนี้ 

ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  คากลางฐานใน
การคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู  
และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒  ประกาศฉบับนี้  ใหมีผลใชบังคับในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เปนตนไป 

ขอ  ๓  กําหนดคากลางฐานในการคํานวณ  และอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครแูละบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ดังนี้ 

“คากลาง”  หมายความวา  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดแตละอันดับท่ีพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลไดรับตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด  หารดวยสอง  เพ่ือใหไดตัวเลขท่ีจะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ 

“ฐานในการคํานวณ”  หมายความวา  ตัวเลขท่ีจะนําไปใชในการคิดคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ของพนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแตละอันดับ  โดยแบงออกเปน 

(๑)  ฐานในการคํานวณระดับลาง  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนดกับคากลาง  หารดวยสอง 

 
/(๒) ฐานในการ.... 
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(๒)  ฐานในการคํานวณระดับบน  ไดแก  ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนดกับคากลาง  หารดวยสอง 

(๓)  คากลางฐานในการคํานวณ  จากตารางบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เพ่ือใชเปนฐานในการคํานวณเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครู  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ดังนี้ 

อันดับ ชวงเงินเดือน ฐานในการคํานวณ 

คศ.5 
60,840  -  76,๘๐0 บน 68,560 
29,980  -  60,830 ลาง 60,830 

คศ.4 
50,330  -  69,040 บน 59,630 
24,400  -  50,320 ลาง 50,320 

คศ.3 
40,280  -  53,390 บน 49,330 
19,860  -  40,270 ลาง 37,200 

คศ.2 
30,210  -  41,620 บน 35,270 
16,190  -  30,200 ลาง 30,200 

คศ.1 
24,890  -  34,310 บน 29,600 
15,440  -  24,880 ลาง 22,780 

ครูผูชวย 
19,910  -  24,750 บน 22,330 
15,050  -  19,900 ลาง 17,480 

ขอ  ๔  อัตรารอยละของฐานในการคํานวณท่ีใชเปนเกณฑในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  และหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
ในแตละครั้ง  มีดังนี้ 

ระดับผล
การประเมิน 

ชวงคะแนนประเมิน 
(รอยละ) 

จํานวนวนัลารวม 
(วันทําการ) 

อัตรารอยละ 
ท่ีไดเลื่อนเงินเดือน 

หมายเหตุ 

ปรับปรุง ๕๙.๙๙  ลงมา เกิน  ๒๓  วัน ๐.๐๐ มาสายเกิน  ๑๕  ครั้ง 
พอใช ๖๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไมเกิน  ๒๓  วัน ๑.๐๐ มาสายไมเกิน  ๑๕  ครั้ง 
พอใช ๖๕.๐๐ – ๖๙.๙๙ ไมเกิน  ๒๐  วัน ๑.๒๐ มาสายไมเกิน  ๑๒  ครั้ง 

ด ี ๗๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไมเกิน  ๑๖  วัน ๑.๕๐ มาสายไมเกิน  ๑๐  ครั้ง   
ด ี ๗๕.๐๐ – ๗๙.๙๙ ไมเกิน  ๑๓  วัน ๑.๘๐ มาสายไมเกิน  ๘  ครั้ง 

ดีมาก ๘๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไมเกิน  ๑๐  วัน ๒.๑๐ มาสายไมเกิน  ๖  ครั้ง 
ดีมาก ๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ไมเกิน  ๗  วัน   ๒.๓๐ มาสายไมเกิน  ๔  ครั้ง 
ดีเดน ๙๐.๐๐ – ๙๔.๙๙ ไมเกิน  ๕  วัน ๒.๕๐ มาสายไมเกิน  ๒  ครั้ง 
ดีเดน ๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ไมเกิน  ๓  วัน ๓.๐๐ ไมเคยมาสาย 

โดยมีจํานวนวันลาตามท่ีกําหนด  ยกเวน  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปน
เวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพล  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรฯ  และลาไป
ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

ท้ังนี้  หากคะแนนประเมินไมสอดคลองกับจํานวนวันลาและการมาสายตามท่ีกําหนด  ใหไดเลื่อน
เงินเดือนลดลั่นลงไป  ๑  อัตรา/ระดับ 

/พนักงานครู... 
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 พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ีจะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง      
ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี  ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  ไมมีการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และตอง
ไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

ขอ  ๕  ใหใชหลักเกณฑตามประกาศนี้  ตั้งแตการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  ครั้งท่ี  ๑  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (๑  เมษายน ๒๕๖๓)  
เปนตนไป 

ขอ  ๖  กรณีมีปญหาหรือเหตุขัดของในขณะเดินทางมาปฏิบัติราชการ  หรือมีการปฏิบัติราชการ  
กอนเดินทางเขามาถึงสถานท่ีทํางาน  เชน  ติดตอราชการท่ีอําเภอ  ธนาคาร  สํารวจ/ตรวจงาน/พ้ืนท่ีกอสราง  
หรือปฏิบัติราชการอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย  เปนตน  ใหถือวาผูนั้น  ไดมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายมนตร ี กรก่ิง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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