
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

.............................................................. 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๕ แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมวด 12 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2545 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ดังนี ้
๑. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นในแต่ละคร้ัง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถและด้วยความ 
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินข้อ 202 แล้วเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 

(2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล 
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
(๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้ 

ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ 

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
(8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ี
อันเป็นท่ีต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

(9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ 
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) (7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 

ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

ข .ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
ค. ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไม่เกิน 60 วันท าการ 
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ง. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
จ. ลาพักผ่อน 
ฉ.ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยท่ีไม่ใช่ลาป่วยตาม 

(9) (ง) ให้นับเฉพาะวันท าการ 
2. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในแต่ละคร้ัง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์ 
และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถึงเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิง 
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้
ใช้การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียง 
ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
เป็นพิเศษและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ 
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ 
ประเทศชาติ 
๓. ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละคร้ัง 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖๐%) 
(2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษา 

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติศักดิ์
ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 

(๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
(๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการ 

มาแล้วน้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
(6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน 
(7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ 

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน 
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(8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
(9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ลากิจส่วนตัว ลาป่วย เกิน 23 วันท าการ แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (6) 

 (7)และวันลา ดังต่อไปนี้ 
ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
ข. ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
ค. ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไม่เกิน 60 วันท าการ 
ง. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
จ. ลาพักผ่อน 
ฉ.ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยท่ีไม่ใช่ลาป่วยตาม(9) (ง)  

ให้นับเฉพาะวันท าการ 
ในครึ่งปีท่ีแล้วมา หากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมา 

ท างานสายเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะ
ท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจ าปี และให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายนิคม  ช่างเกวียน) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 


