
N:D:W/การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเลื่อนข้ัน

คาจางลูกจางประจํา  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  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  จึงประกาศหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
พิจารณาในเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  องคการบริหาร
สวนตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เปนตนไป 
 ขอ  ๓  ใหยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  การเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง  และการตอสัญญาจาง พนักงานจาง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  
มกราคม  ๒๕๖๐  โดยใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
 ขอ  ๔  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจาง  
หนึ่งข้ันในแตละครั้ง  ตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน เปนไปตามหลักเกณฑท่ี  
ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑) ตองไมขาดราชการไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
๒) มาสายไมเกิน  ๕  ครั้ง 
๓) มีวันลาพักผอนไมเกิน ๕  วันทําการ 
๔) มีวันลาปวยไมเกิน ๕  วันทําการ 
๕) มีวันลากิจสวนตัวไมเกิน ๕  วันทําการ  หรือ 
๖) รวมจากขอ  ๓) – ๕)  ตองไมเกิน  ๑๕  วันทําการ 
๗) ตองไมมีวันลาท่ีนอกเหนือจากขอ  ๓) – ๕)  ไดแก  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึง

จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  ลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ลาไปชวยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตรฯ  และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  และ 

๘) ไดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเดน  (รอยละ  ๙๐  ข้ึนไป) 
/ขอ  ๕ ... 
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-๒- 

ขอ  ๕  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางประจํา  ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและคาจาง  
ครึ่งข้ันในแตละครั้ง  ตองไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน  เปนไปตามหลักเกณฑท่ี  
ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑) ตองไมขาดราชการไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
๒) มาสายไมเกิน          ๑๐  ครั้ง 
๓) มีวันลากพักผอนไมเกิน ๗  วันทําการ 
๔) มีวันลาปวยไมเกิน ๘  วันทําการ 
๕) มีวันลากิจสวนตัวไมเกิน ๘  วันทําการ  หรือ 
๖) รวมจากขอ  ๓) – ๕)  ตองไมเกิน  ๒๓  วันทําการ 
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  วันทําการข้ึนไป 
๒) มาสายตั้งแต  ๑๑  ครั้งข้ึนไป 
๓) มีวันลากพักผอนตั้งแต  ๘  วันทําการข้ึนไป 
๔) มีวันลาปวยตั้งแต  ๙  วันทําการข้ึนไป 
๕) มีวันลากิจสวนตัวตั้งแต  ๙  วันทําการข้ึนไป  หรือ 
๖) รวมจากขอ  ๓) – ๕)  เกินกวา  ๒๓  วันทําการข้ึนไป 
๗) มีวันลาท่ีนอกเหนือจากขอ  ๓) – ๕)  เชน  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึง

จําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  ลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ลาไปชวยเหลือภริยาท่ี
คลอดบุตรฯ  และลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ  และ 

๘) ไดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับตองปรับปรุง  (ต่ํากวารอยละ  ๖๐) 

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

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

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง  และการตอสัญญาจาง 

พนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------------------- 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและเง่ือนเก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง  
และการตอสัญญาจางพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  ๓)  ลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗  และเรื่องหลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจาง  (ฉบับท่ี  ๖)  ลงวันท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  จึงประกาศหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาในเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง  และการตอสัญญาจางพนักงานจาง  องคการบริหารสวน
ตําบลภูหลวง  พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  เปนตนไป 
 ขอ  ๓  ใหยกเลิกประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  การเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง  และการตอสัญญาจาง พนักงานจาง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  
มกราคม  ๒๕๖๐  โดยใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ  ๔  พนักงานจางตามภารกิจ  ท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนประจําป  ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ี  ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้   

ระดับผล
การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย ๒ ครั้ง 
(รอยละ) 

จํานวนวนัลารวม 
(วันทําการ) 

ใหไดเลื่อนคาตอบแทน 
(รอยละ) 

หมายเหตุ 

ปรับปรุง นอยกวา  ๖๕ เกิน  ๔๖  วัน ๐.๐๐ มาสายเปนอาจิน 
พอใช ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ เกิน  ๔๖  วัน ๐.๐๐ มาสายเปนอาจิน 

ด ี ๗๕.๐๐ – ๗๙.๙๙ ไมเกิน  ๔๖  วัน ๑.๐๐ มาสายเกิน ๓๐ ครั้ง 
ด ี ๘๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไมเกิน  ๔๖  วัน ๑.๕๐ มาสายไมเกิน ๓๐ ครั้ง 

ดีมาก ๘๕.๐๐ – ๘๗.๙๙ ไมเกิน  ๔๖  วัน ๒.๐๐ มาสายไมเกิน ๓๐ ครั้ง   
ดีมาก ๘๘.๐๐ – ๙๐.๙๙ ไมเกิน  ๔๐  วัน   ๒.๕๐ มาสายไมเกิน ๒๕ ครั้ง 
ดีมาก ๙๑.๐๐ – ๙๒.๙๙ ไมเกิน  ๓๕  วัน  ๓.๐๐ มาสายไมเกิน ๒๐ ครั้ง 
ดีมาก ๙๓.๐๐ – ๙๔.๙๙  ไมเกิน  ๓๐  วัน ๓.๕๐ มาสายไมเกิน  ๑๕  ครั้ง 
ดีเดน ๙๕.๐๐ – ๙๗.๙๙ ไมเกิน  ๒๕  วัน ๔.๐๐ มาสายไมเกิน  ๑๐ ครั้ง 
ดีเดน ๙๘.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ไมเกิน  ๒๐  วัน ๔.๕๐ มาสายไมเกิน  ๕  ครั้ง 

 
/โดยมีจํานวน... 
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โดยมีจํานวนวันลาตามท่ีกําหนด  ยกเวน  ลาอุปสมบทฯ  ลาคลอดบุตร  ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปน
เวลานานฯ  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ีฯ  และลาเขารับการตรวจคัดเลือกเขา
รับราชการทหารฯ  ไมละท้ิงหรือทอดท้ิงการทํางานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และไดรับการตอสัญญาจาง  

ท้ังนี้  หากคะแนนประเมินไมสอดคลองกับจํานวนวันลาและการมาสายท่ีกําหนด  ใหไดเลื่อน
คาตอบแทนลดลั่นลงไปรอยละ  ๐.๕๐  หรือ  ๑  อันดับแลวแตกรณี 

ขอ  ๕  พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  ท่ีจะไดรับการพิจารณาตอสัญญาจาง    
ตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี  ก.อบต.จ.นม.  กําหนด  และอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

ระดับผลการประเมิน
ยอนหลัง  ๒  ป 

คะแนนเฉลี่ยยอนหลัง  ๒  ป 
(รอยละ) 

การตอสัญญาจาง  
หรือไมตอสัญญาจาง 

หมายเหตุ 

ปรับปรุง นอยกวา  ๖๕ ไมตอสัญญาจาง ละท้ิงหรือทอดท้ิง
การทํางานเปนเวลา
ติดตอกันเกินกวา    

๗ วัน  เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง  

เลิกจาง 

พอใช ๖๕.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไมตอสัญญาจาง 
ด ี ๗๕.๐๐ – ๘๔.๙๙ ตอสัญญาจาง 

ดีมาก ๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙ ตอสัญญาจาง 
ดีเดน ๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ตอสัญญาจาง 

ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง  จะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานจาง  และมีหลักฐาน
โดยละเอียดชัดเจนท่ีแสดงวา  นโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการท่ีดําเนินการอยูนั้น  ยังคงมีการดําเนินการตอ
และจําเปนตองใชพนักงานจางปฏิบัติงานตอไป  และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา 

ขอ  ๖  ใหใชหลักเกณฑตามประกาศนี้  ตั้งแตการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  และการ
ตอสัญญาจางพนักงานจาง  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  (๑  ตุลาคม ๒๕๖๓)  เปนตนไป 

ขอ  ๗  กรณีมีปญหาหรือเหตุขัดของในขณะเดินทางมาปฏิบัติราชการ  หรือมีการปฏิบัติราชการ  
กอนเดินทางเขามาถึงสถานท่ีทํางาน  เชน  ติดตอราชการท่ีอําเภอ  ธนาคาร  สํารวจ/ตรวจงาน/พ้ืนท่ีกอสราง  
หรือปฏิบัติราชการอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย  เปนตน  ใหถือวาผูนั้นไดมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายมนตร ี กรก่ิง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 


