
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตูม 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา  

และหลักเกณฑ์การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งท่ี 2 /2559 เม่ือวันท่ี 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เห็นชอบกําหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์การเลือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตูม เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อน
ข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง พ.ศ.2559 
 ข้อ 2 ประกาศหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตูม เรื่อง  หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตูม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
จึงประกาศกําหนดการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีพนักงานจ้าง  ดังนี้ 

พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา 
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 0.5 ข้ัน 
1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนเองด้วย ความสามารถและความอุตสาหะ 
    จนเกิดผลดีแก่ราชการ 
2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ 
3) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
4) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน                  
6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน                   
    ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีท่ีแล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

         7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ี นายก อปท.กําหนดเป็นหนังสือไว้
ก่อนแล้ว 

/8) ในครึ่ง... 
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         8) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวัน
ลา ดังนี้ 
                ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  
                 ข) ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน 
                 ค) ลาป่วยซ่ึงจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ไม่เกิน 60 วัน 
                 ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
                 จ) ลาพักผ่อน  
                 ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
                 ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 1.0 ข้ัน               
   ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ัน 0.5 ข้ัน  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง
ประการใด ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
 2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
 3) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก 
 4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระท่ีหนักกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
 5) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป็นพิเศษ และงานนั้น
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
 6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ทํากิจกรรมจนสําเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 

 พนักงานจ้าง 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557  
 ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี 

ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างท่ัวไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ด้ังนี้ 

1. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีแล้วมาในตําแหน่งท่ีจะเลื่อนค่าตอบแทนไม่
น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพ่ือจูงใจให้พนักงานจ้างท่ีปฏิบัติงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี 

2. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างท่ีมีผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงข้ันสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้อัตราค่าตอบแทน
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนข้ันสูงตําแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคมของปีท่ีมีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 
 ข้อ 61 การลาพักผ่อนประจําปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาพักผ่อนโดยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทําการ สําหรับในปีแรกท่ีได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อน เว้นแต่ผู้ท่ีเคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและได้พ้น
จากการเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมอีก 
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 ข้อ 62 การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวมวันหยุดประจํา
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระว่าด้วยประกันสังคม 
 ข้อ 66 การลา นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 

ในครึ่งปีท่ีแล้วมา หากพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมาทํางานสาย 
ตามจํานวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชานําข้อมูลการลา และการมาทํางานสายดังกล่าว ไปประกอบการ
พิจารณา ความดีความชอบ เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึง
กระทําได้ก็ตาม (เรื่องการมาสายให้นําเรื่องของเหตุจําเป็น เหตุสุดวิสัย ลักษณะงาน สภาพพ้ืนท่ี และสภาพ
อากาศ ของท้องถ่ิน มาประกอบการพิจารณาด้วยตามวันเวลาท่ีมีการมาสาย โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว) 

(1) มาทํางานสายเกิน 15 ครั้ง ผู้บังคับบัญชา  ควรพิจารณาใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี 

(2) มาทํางานสายเกิน 20 ครั้ง ผู้บังคับบัญชา  ควรรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ทางวินัย ฐานหย่อนความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 

   ประกาศ ณ วันท่ี 6 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 

  (ลงชื่อ)     
 
 

                  (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม 

 
 
 


