
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๖) 
............................................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓(๓)  ประกอบมาตรา  ๒๕ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลในการประชุม  
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
(ก.อบต.จ.นม)  ในการประชุมครั้งที่  ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  มีมติเห็นชอบให้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘  และมติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินดือนพนักงานส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ในหลักเกณฑ์นี้ 
     “ ปี ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 
     “ ครึ่งปีแรก ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
     “ ครึ่งปีหลัง ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
     “ ครึง่ปีที่แล้วมา ”  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี 
ข้อ  ๒  ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสองครั้ง ตาม

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ข้อ  ๓  การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนปีละสองครั้ง  ดังนี้ 
    (๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก  โดยให้เลื่อน

ในวันที่  ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
    (๒) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลังโดยให้เลื่อน

ในวันที่  ๑ ตุลาคมของปีถัดไป 
ข้อ  ๔  การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ

เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้แต่งตั้งนั้น 
ข้อ  ๕  พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ต้องอยู่

ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๒ แล้วเห็นว่าอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน 
 
 
 



-๒- 

   (๒)  ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไปถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
   (๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้ปฏิบัติ
ราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
   (๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยใน
ประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 
   (๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
  (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้ 

        (ก)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
         (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
         (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
         (จ)  ลาพักผ่อน 
         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
          (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
         (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ
เฉพาะวันท าการ 
  ข้อ  ๖ พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้ง  ต้อง
เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นเงินเดือนตามข้อ ๕  และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 



-๓- 

   (๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
   (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้
ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (๕) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 
  ข้อ  ๗  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๒ มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การ
รักษาวินัยการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น  พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเหนือข้ึนไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับรายงานเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
  ข้อ  ๘  การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน  ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติงาน  ตามข้อ ๕ (๙) ในครึ่งปีที่แล้วเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕(๕)หรือ 
(๖) หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการใน
หน่วยราชการอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใด หรือลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕(๙) (ข) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของ 
ผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  ข้อ ๙ ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
รายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๑๔ ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ี
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๕ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ ให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น 
   
 
 
 
 
 



-๔- 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้ เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มีข้อจ ากัดเก่ียวกับจ านวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้น
เงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้น
เป็นจ านวนสองขั้นได้  ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ  ๑๕ ของจ านวนข้าราชการที่ครองต าแหน่งอยู่ ณ วันที่  ๑  
มีนาคม 
  ข้อ  ๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๕(๙) (ข) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตาม
ข้อ ๘(๔) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ  ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วน
ต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๓ เป็นกรรมการในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานศึกษา
ในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย  และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเลขานุการ 
  ข้อ  ๑๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุผลที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 
  ข้อ  ๑๓ ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูก
ศาลพิพากษาคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและ
เป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน  ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการ
กระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 
  ข้อ  ๑๔ ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศก าหนดนี้ 
  ข้อ  ๑๕  ในครึ่งปีที่แล้วมา  ถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ 
ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่  
๓๐  กันยายนของปีที่จะพ้นจากราชการ 
  ข้อ  ๑๖  ในครึ่งปีที่แล้วมา ถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ 
ผู้นั้นถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ผู้นั้น เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยให้มีผลในที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
 
 
 



-๕- 
  ข้อ  ๑๗ พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๕  
เพราะเหตุเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายตามที่ก าหนด หรือเหตุจ าเป็น
นอกเหนือจากกรณีดังกล่าว  แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้วยเหตุผล
เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบด้วยจึงสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 
  ข้อ  ๑๘ พนักงานส่วนต าบลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทและระดับที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือน
ขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น  เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว  ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภท
ต าแหน่ง  โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่าเดิมก่อน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้น
ใกล้เคียงที่สูงกว่าแล้วจึงเลื่อนขั้นเงินเดือน  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง 
   (๓) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้ได้รับเงินเดือนในต าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับสูง 
  ข้อ  ๑๙  ให้ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามประกาศนี้ ตั้งแต่การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็นต้นไป 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๓     เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(นายสุวิชญ์   ห้อยไธสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


