
 

 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่น 
เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล 

............................................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอประกาศก าหนดการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ดังนี้ 
 

๑.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
(๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) 
(๒)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๑๕ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่มาท างานสายไม่เกิน 5  ครั้ง 
         (๔)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
         (๕)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 
         (๖)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ถูกส่ังพักราชการ 

(๗)  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ยกย่อง หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน ซึ่งปรากฏช่ือเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 

๒.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน                                      
         (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (๖๐-70%) 

(๒) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 
ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกิน คือ 15 ครั้ง/ป ี

(๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกส่ังพัก
ราชการ ไม่ขาดราชการ 
         (๕) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบส่ีเดือน 
 

๓.  ผู้ที่ไม่มีสิทธิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  

         (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖๐%) 
(๒) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องมีวันลารวมกันเกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา มาท างานสายเกิน 2๐ ครั้ง/ปี 
         (๔)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ 
         (๕)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

/หลักเกณฑ์... 



-2- 

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
            1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองด้วย ความสามารถและความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีแก่ราชการ 
            2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ 
            3) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
            4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
            5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน                  
            6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
            7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ี นายก อปท.ก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
             8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่
รวมถึงวันลา ดังนี้   
  ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  

ข) ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน 
  ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวไม่เกิน 60 วัน 

ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
จ) ลาพักผ่อน  

  ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

  หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น               
    ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้น 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
             2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ 
             3) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตร าเส่ียงอันตรายมาก 
             4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระท่ีหนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
             5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
             6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

ในครึ่งปีท่ีแล้วมาหากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมา
ท างานสายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมาท างานสายดังกล่าว ไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเล่ือนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี แม้การลาจะเป็น
สิทธิอันพึงกระท าได้ก็ตาม 

 
 

/ (๑) มาท างานสาย 



-๓- 
 

(๑)  มาท างานสายเกิน 15 ครั้ง หรือลากิจเกินกว่า 23 วัน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณา
ประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนและเงินรางวัล
ประจ าป ี

(๒)  มาท างานสายเกิน 20 ครั้ง หรือลากิจหรือเกินกว่า 15 วันหรือหากขาดงานติดต่อกัน
เกิน 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควรรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

                                   (ลงช่ือ)             
       (นายทองสุข  สันโสภา) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


