
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนพนกังานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

รอบการประเมิน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 
.......................................................... 

 

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหนังสือส านักงาน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓๔๗   ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) ดังนี้ 
 ๑. การแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย,คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓ 
  กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ และ คศ. ๕ 
 ๒. ให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินร้อยละ ๓ ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดท่ีมีอยู่จริง  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
 ๓. การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลให้น าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยจัดกลุ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
เลื่อนเงินเดือน เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

 
ข้อที่ 

 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ร้อยละของฐานการค านวณ 
เลื่อนเงินเดือน 

๓.๑ ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป  
     - ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ – ๑๐๐ ร้อยละ 2.9 
     - ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ – ๙๔.99 ร้อยละ 2.5 
3.2 ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  
     - ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ – ๘๙.๙๙ ร้อยละ 2.4 
     - ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ – ๘๔.99 ร้อยละ 2 
๓.๓ ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  
     - ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ – ๗๙.๙๙ ร้อยละ 1.9 
     - ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ – ๗๔.99 ร้อยละ 1.5 
๓.๔ พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙  
     - พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ – ๖๙.๙๙ ร้อยละ ๑.4 
     - พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ – ๖๔.99 ร้อยละ ๑ 

 



-๒- 
 

 

  ๓.๕ ผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมาไม่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 
  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก
ของฐานในการค านวณ และการค านวณเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
 ทั้งนี้รายละเอียดอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรี
สะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ     ณ    วันที่    1    เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
                                            (นายประสิทธิ์    เจตนา) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนพนกังานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 

รอบการประเมิน (๑  เมษายน   ๒๕๖3 – ๓0  กันยายน   ๒๕๖3) 
.......................................................... 

 

   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามหนังสือส านักงาน ก.จ., 
ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓๔๗   ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ครึ่งปีหลัง   (๑   เมษายน   ๒๕๖3 – ๓0  กันยายน   ๒๕๖
3) ดังนี้ 
 ๑. การแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย,คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓ 
  กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ และ คศ. ๕ 
 ๒. ให้เลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินร้อยละ ๓ ของอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดท่ีมีอยู่จริง  ณ  วันที่  ๑  กันยายน   ๒๕๖3 
 ๓. การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลให้น าผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน โดยจัดกลุ่มคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
เลื่อนเงินเดือน เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

 
ข้อที่ 

 

ระดับ 
ผลการประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ร้อยละของฐานการค านวณ 
เลื่อนเงินเดือน 

๓.๑ ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป  
     - ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ – ๑๐๐ ร้อยละ 2.9 
     - ดีเด่น ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ – ๙๔.99 ร้อยละ 2.5 
3.2 ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  
     - ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ – ๘๙.๙๙ ร้อยละ 2.4 
     - ดีมาก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ – ๘๔.99 ร้อยละ 2 
๓.๓ ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  
     - ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ – ๗๙.๙๙ ร้อยละ 1.9 
     - ดี ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ – ๗๔.99 ร้อยละ 1.5 
๓.๔ พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙  
     - พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ – ๖๙.๙๙ ร้อยละ ๑.4 
     - พอใช้ ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ – ๖๔.99 ร้อยละ ๑ 



-๒- 
 

 

  ๓.๕ ผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง  ช่วงคะแนนประเมินร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมาไม่ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 
  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหก
ของฐานในการค านวณ และการค านวณเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท 
 ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรี
สะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๒ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ     ณ    วันที่     1     กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
                                            (นายประสิทธิ์    เจตนา) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
 


