ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑5 และประกอบกับมาตรา ๒5 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๑8 สิงหาคม 25๕7 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 25๕๙ ได้กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนินการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนประจาปีเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
ถูกต้อง โปร่งใสและเกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนค่าตอบแทน องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านควนจึ งประกาศหลั กเกณฑ์และวิ ธีการเลื่ อ นขั้นเงินเดื อนพนักงานส่ ว นตาบลและเลื่ อ น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 256๑ - 30 กันยายน 256๒
3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
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. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลปีละสองครั้ง ตามมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อน
ในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับเงินเดือน
สาหรับประเภทตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
5. พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 202 แล้ว เห็น
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึก อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก)
ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
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(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าที่ ค ลอดบุ ต ร เฉพาะวั น ลาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจานวนวันลา ไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่ว นตัว และวันลาป่ว ยให้นับ

เฉพาะวันทาการ

6. พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรอง
ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(5) ปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ
7. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นนาผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ได้ดาเนินการตามข้อ 2 มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
ในการพิ จ ารณารายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ แต่ ล ะระดั บ ที่ ไ ด้ รั บ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
8. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการและ
การปฏิบัติงานตามข้อ 5 (9) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรือ (6) หรือ
(7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
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ในกรณี ที่ พ นั ก งานส่ ว นต าบลผู้ ใ ดโอน เลื่ อ นต าแหน่ ง ย้ า ย สั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ไ ปช่ ว ย
ราชการในหน่วยงานอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นาผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู้
นั้นทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
9. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
รายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11 ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนตาบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อน
ขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้น
หนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจากัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่ วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่ อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีห ลังพนักงานส่ว นตาบลผู้นั้นมีผ ลการ
ปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนเงินที่จะใช้
เลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อนในคราวนั้ น นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลอาจมี คาสั่ ง ให้ เลื่ อนขั้น เงิน เดื อนรวมทั้ งปี ของ
ข้าราชการผู้นั้นเป็นจานวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจานวนข้าราชการที่ครองตาแหน่งอยู่
ณ วันที่ 1 มีนาคม
10. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา
ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
11.
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนตาบล เพื่อทาหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้ นเงินเดือนของพนักงานส่วน
ตาบลทุกประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ไม่ น้อ ยกว่า 3 คน เป็ นกรรมการ ในกรณี ที่อ งค์ การบริห ารส่ ว นต าบลมี
สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็น กรรมการด้วย และให้พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นเลขานุการ
12.
นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลจะนาเอาเหตุที่พนักงานส่ วนตาบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นไม่ได้
13. ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และเป็นการ
ถูกลงโทษจากการกระทาความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทาความผิด
เดียวกันนั้นไม่ได้
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14. ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทาให้การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศกาหนดนี้
15. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตาบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญในวันที่
30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ
16. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนตาบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จ ะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
17. พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5
เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาทางานสาย ตามที่กาหนด หรือเหตุจาเป็นนอกจาก
กรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้
พนั กงานส่ วนตาบลผู้ นั้ น ให้ นายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลนาเสนอ ก.อบต.จังหวัด พร้อมด้ว ยเหตุผ ล เพื่อ
พิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้
 การเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๑8 สิงหาคม 25๕7
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงา น
บุคคลสาหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม 25๕๙
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป
ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตาแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทน
ไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิ
ภายและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
๒) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดีได้ไม่
เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน
กรณี พ นั ก งานจ้ า งได้ รั บ ค่ า ตอบแทนถึ ง ขั้ น สู ง ของอั ต ราค่ า ตอบแทน ให้ ไ ด้ รั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตาแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีที่มีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป
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ข้อ 30 ในกรณีที่มีการคานวณเพื่อปรับอัตราค่ าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากคานวณ
แล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท
ข้อ 31 ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลจัด ท าค าสั่ ง เลื่ อ นค่ าตอบแทนของพนั ก งาจ้ างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่ แล้วมา
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผล
ดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดี
(๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ตาแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ต้อ งไม่ล าหรือ มาทางานสายเกิ นจ านวนครั้ง ที่น ายกองค์ การบริห ารส่ ว นต าบล
กาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
(๕) ต้ อ งมีเ วลาปฏิ บั ติง าน ไม่ น้ อ ยกว่ า แปดเดื อ น โดยมี วั นลาในแต่ ล ะครั้ ง ของการ
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) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนั บจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน สาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ
เฉพาะวันทาการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. 25๖๑

(นายกูดานัน หลังจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านควน

