
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 

เร่ือง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
............................................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ จึงขอประกาศก าหนดการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 
2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
 

๑.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 
(๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) 
(๒)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๑๕ วันท าการ (หมายถึงการลาทุก 
ประเภท ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 

          (๓)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่มาท างานสายไม่เกิน ๒๐ ครั้ง 
          (๔)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
          (๕)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 
          (๖)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ถูกส่ังพักราชการ 

(๗)  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ยกย่อง หรือได้รับรางวัลจาหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน ซึ่งปรากฏช่ือเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 

 

๒.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนคร่ึงขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่                                       
          (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (๖๐-๘๙%) 

(๒) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันรวมกันไม่เกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุก
ประเภท ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 

          (๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกิน คือ ๒๔ ครั้ง/ป ี
(๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกส่ังพัก
ราชการ ไม่ขาดราชการ 

          (๕) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบส่ีเดือน 
 

๓.  ผู้ที่ไม่มีสิทธิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล หัวไผ่ 

          (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖๐%) 
(๒) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันรวมกันเกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 
ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 

          (๓)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา มาท างานสายเกิน ๓๐ ครั้ง/ป ี 
          (๔)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ 
          (๕)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 

/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ข้ัน 
            1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองด้วยความสามารถ และความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
            2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่า โทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            3) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
            4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
            5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ
ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย                 
            6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
  7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
            8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังของแต่ละส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
             9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่
รวมถึงวันลา 6) หรือ 7) และวันลาดังต่อไปนี้   
   ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
   ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่
เกิน 60 วันท าการ 

 ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 

 จ) ลาพักผ่อน  
   ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันท า
การ 
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  หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ข้ัน               
    ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้น 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 
  1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
            2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 
             3) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เส่ียงต่อความ
ปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
             4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระท่ีหนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
             5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
             6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 

ในครึ่งปีท่ีแล้วมาหากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมาท างาน
สายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมาท างานสายดังกล่าว ไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น การเล่ือนขั้นเงินเดือน  การให้รางวัลประจ าปี แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระท า
ได้ก็ตาม 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 

 
 

(นายส าราญ    จันทร์ขจร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ 

 
 

 
 

 
 
 
 


