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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเลื่อนข้ัน

คาจางลูกจางประจํา  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล  และเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๑  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  และเรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ ๒๕๕๙  ขอ  8  (8)  จึงประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการพิจารณาในเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  25  กันยายน  ๒๕๖๓  เปนตนไป 
 ขอ  ๓  ใหยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  องคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เมษายน  2563  โดยใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 ขอ  ๔  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจาง  
หนึ่งข้ันในแตละครั้ง  ตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน เปนไปตามหลักเกณฑท่ี  
ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
๒) มาสายไมเกิน  ๕  ครั้ง 
๓) ลาพักผอนไมเกิน  5  ครั้ง 
๔) ปวยไมเกิน  5  ครั้ง 
๕) ลากิจสวนตัวไมเกิน 5  ครั้ง  หรือ 
๖) รวมจากขอ  ๓) – ๕)  ตองไมเกิน  ๑๕  ครั้ง 
๗) ตองไมมีวันลาท่ีนอกเหนือจากขอ  ๓) – ๕)  ไดแก  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึง

จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  ลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ลาไปชวยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตรฯ  และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  และ 

๘) ไดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน  (รอยละ  ๙๐  ข้ึนไป) 
 

/ขอ  ๕ ... 



N:D:W/การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

-๒- 
ขอ  ๕  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจาง  

ครึ่งข้ันในแตละครั้ง  ตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน  เปนไปตามหลักเกณฑท่ี  
ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑) ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
๒) มาสายไมเกิน     10  ครั้ง 
๓) พักผอนไมเกิน       5  ครั้ง 
๔) ลาปวยไมเกิน     10  ครั้ง 
๕) ลากิจสวนตัวไมเกิน  10  ครั้ง  หรือ 
๖) รวมจากขอ  ๓) – ๕)  ตองไมเกิน  ๒5  ครั้ง 
๗) มีวันลาท่ีนอกเหนือจากขอ  ๓) – ๕)  ไดแก  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึง

จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  ลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ลาไปชวยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตรฯ  และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  ไมเกินกวาท่ีหลักเกณฑกําหนด  และ 

๘) ไดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระดับพอใช  (รอยละ  ๖๐ – ๖๙.๙๙)  ระดับดี  (รอยละ  

๗๐ – ๗๙.๙๙)  และระดับดีมาก  (รอยละ  ๘๐ – ๘๙.๙๙) 

ขอ  ๖  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  ผูไมสมควรท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
และคาจางครึ่งข้ันในแตละครั้ง  เปนผูไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลานอยกวาสี่เดือน  เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี  ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑) มีการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรติดตอกัน  หรือไมติดตอกัน  ๓  ครั้งข้ึนไป 
๒) มาสายเกินกวา      ๑0  ครั้งข้ึนไป 
๓) ลาพักผอนเกินกวา    5  ครั้งข้ึนไป 
๔) ลาปวยเกินกวา      10  ครั้งข้ึนไป 
๕) ลากิจสวนตัวเกินกวา  10  ครั้งข้ึนไป  หรือ 
๖) รวมจากขอ  ๓) – ๕)  เกินกวา  ๒5  ครั้งข้ึนไป 
๗) มีวันลาท่ีนอกเหนือจากขอ  ๓) – ๕)  เชน  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึง

จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  ลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ลาไปชวยเหลือภริยาท่ี
คลอดบตุรฯ  และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  และ 

๘) ไดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับตองปรับปรุง  (ต่ํากวารอยละ  ๖๐) 

ขอ  ๗  ใหใชหลักเกณฑตามประกาศนี้  ตั้งแตการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเลื่อนข้ัน
คาจางลูกจางประจํา  ครั้งท่ี  2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓)  เปนตนไป 

ขอ  ๘  กรณีมีปญหาหรือเหตุขัดของในขณะเดินทางมาปฏิบัติราชการ  หรือมีการปฏิบัติราชการ  
กอนเดินทางเขามาถึงสถานท่ีทํางาน  เชน  ติดตอราชการท่ีอําเภอ  ธนาคาร  สํารวจ/ตรวจงาน/พ้ืนท่ีกอสราง  
หรือปฏิบัติราชการอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย  เปนตน  ใหถือวาผูนั้นไดมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   
(นายมนตรี  กรก่ิง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
 


