ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
------------------------------ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559,
และประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตำบลจังหวัด นครราชสี มา เรื่อง หลั ก เกณฑ์ เกี่ยวกับพนั กงานจ้าง
(ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ให้ทราบโดย
ทั่วกัน
ในการนี้ องค์การบริห ารส่วนตำบลถนนโพธิ์จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่ อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น พนั ก งานส่ ว นตำบล, เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นพนั ก งานครู อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล,
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
3. ประกาศนี้บั งคับ ใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่ วนตำบล, เลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนน
โพธิ์ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้
• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
1. ในหลักเกณฑ์นี้
"ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ
"ครึ่งปีแรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่งปีที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
2. ให้ผู้บังคับ...
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2. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานส่ ว นตำบลปี ล ะสองครั้ ง
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบั ติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้
เลื่อน ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
4. การเลื่ อนขั้น เงิน เดือนพนักงานส่ วนตำบลให้ เลื่ อนได้ไม่เกินขั้นสู งของอันดับ หรือระดับ
เงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
5. พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคั บบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 2 แล้ว เห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่ งปี ที่ แ ล้ ว ต้ องไม่ ถูก สั่ งลงโทษทางวินั ยที่ ห นั กกว่าโทษภาคทั ณ ฑ์ หรือ ไม่ถู กศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ การ
วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาสำหรั บ ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าติ ด ตามคู่ ส มรสไปปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดเป็ น หนั งสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้ องที่อันเป็ นที่ตั้งของแต่ล ะส่ ว น
ราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่ ว ยซึ่ ง จำเป็ น ต้ อ งรั ก ษาตั ว เป็ น เวลานานไม่ ว่ า คราวเดี ย วหรื อ หลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่ ว ยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิ บั ติ ร าชการตามหน้ า ที่ ห รื อ ในขณะ
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน...
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(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวั นลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ
เฉพาะวันทำการ
6. พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็น
ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ และมี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ดี เด่ น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดี
ได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับ ตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ
7. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นนำผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล
ในการพิ จ ารณารายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ แต่ ล ะระดั บ ที่ ได้ รั บ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
8. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิ บั ติ งานตามข้ อ 5 (9) ในครึ่ งปี ที่ แ ล้ ว มาเป็ น เกณฑ์ เว้น แต่ ผู้ อ ยู่ ในหลั ก เกณฑ์ ต ามข้ อ 5 (5)
หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณี...
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ในกรณี ที่ พ นั ก งานส่ ว นตำบลผู้ ใ ดโอน เลื่ อ นตำแหน่ ง ย้ า ย สั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ไ ปช่ ว ย
ราชการในหน่วยงานอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
9. ในการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริห ารส่วนตำบลพิจารณา
รายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11 ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น
หนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจำกัดเกี่ยวกับโควตาที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้
เลื่ อนขั้น เงิน เดือนในคราวนั้ น นายกองค์การบริห ารส่ ว นตำบลอาจมี คำสั่ งให้ เลื่ อนขั้นเงิน เดือนรวมทั้งปี ของ
ข้าราชการผู้นั้นเป็นจำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่ง
อยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
10. การพิ จ ารณาเลื่ อนขั้นเงิน เดือนครึ่งปีให้ แก่พ นักงานส่ ว นตำบล ซึ่งในครึ่งปีที่ แล้ วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่า งประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชี พ ตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้ น ายกองค์ การบริห ารส่ ว นตำบลพิ จารณาสั่ งเลื่ อ นได้ค รั้งละไม่เกิน ครึ่งขั้น ทั้งนี้
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
11. ให้ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลแต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ น
พนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหั วหน้ าส่ ว นราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณี ที่ องค์การบริห ารส่ วนตำบลมี
สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนตำบลที่ รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ
12. นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลจะนำเอาเหตุ ที่ พ นั ก งานส่ ว นตำบลผู้ ใดถู ก แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไม่ได้
13. ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ
เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำ
ความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้
14. ในกรณี...
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14. ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทำให้การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
ประกาศกำหนดนี้
15. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้ วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่
30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ
16. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุล าคม ให้ นายกองค์การบริห ารส่ วนตำบลสั่ งเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
17. พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รั บการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ
5 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย ตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็น
นอกจากกรณี ดังกล่ าว แต่น ายกองค์การบริห ารส่ วนตำบลพิ จารณาแล้วเห็ นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้ พนักงานส่ วนตำบลผู้ นั้ น ให้นายกองค์การบริห ารส่วนตำบลนำเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้วย
เหตุผล เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
ใช้ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนเช่นเดียวกับพนักงานส่วนตำบล
• การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตำบลจั งหวัด นครราชสี ม า เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์
เกี่ย วกั บ พนั ก งานจ้ าง ลงวัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่ มเติ มถึ งปั จจุบั น ฉบั บ ที่ 6 ลงวัน ที่ 20
ธันวาคม 2559)
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงาน
จ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ต้ อ งมี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ที่ แ ล้ ว มาในตำแหน่ ง ที่ จ ะเลื่ อ น
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภายและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีได้
ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของ
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน
กรณี พ นั ก งานจ้างได้ รับ ค่ าตอบแทนถึ งขั้ น สู งของอั ต ราค่ าตอบแทน ให้ ได้ รับ อั ตรา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตำแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน
พิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป
ข้อ 30 ในกรณีที่มีการคำนวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หาก
คำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท
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ข้อ 31 ให้องค์การบริ หารส่วนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาจ้างตาม
การประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่
แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจน
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี
(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตำแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(4) ต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพี ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่ ว ยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิ บั ติ งานตามหน้ า ที่ ห รือ ในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะ
วันทำการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายสมบูรณ์ พิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

