ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตูม
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2559 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวัน ที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เห็น ชอบกํ าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์การเลือน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง พ.ศ.2559
ข้อ 2 ประกาศหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตํ าบล ลูกจ้างประจํา และหลักเกณฑ์การเลื่อนค่า ตอบแทนพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2558
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตําบลตูม เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย
จึงประกาศกําหนดการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีพนักงานจ้าง ดังนี้
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วย ความสามารถและความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีแก่ราชการ
2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า โทษภาคทัณฑ์
3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน
ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่ นายก อปท.กําหนดเป็นหนังสือไว้
ก่อนแล้ว
/8) ในครึ่ง...

-28) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวัน
ลา ดังนี้
ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ข) ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน
ค) ลาป่วยซึ่งจําเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ไม่เกิน 60 วัน
ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่
จ) ลาพักผ่อน
ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น
ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการหนึ่ง
ประการใด ดังนี้
1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ
2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ
3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก
4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับตําแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ
5) ปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเป็นพิเศษ และงานนั้น
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทํากิจกรรมจนสําเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ
พนักงานจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี
ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ดั้งนี้
1. ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตําแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทนไม่
น้ อยกว่ า 8 เดื อ น (1 ตุ ล าคม ถึ ง 30 กั น ยายน) เพื่ อจู ง ใจให้ พนั กงานจ้ า งที่ ป ฏิ บั ติ งานของตนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
2. พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ํากว่าระดับดีไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้อัตราค่าตอบแทน
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตําแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคมของปีที่มีการประเมิน ถึง 30 กันยายนของปีถัดไป
ข้อ 61 การลาพักผ่อนประจําปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาพักผ่อนโดยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วันทําการ สําหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนและได้พ้น
จากการเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมอีก
/ข้อ 62...

-3ข้อ 62 การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นั บรวมวันหยุดประจํ า
สัปดาห์และวันหยุดพิเศษในระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระว่าด้วยประกันสังคม
ข้ อ 66 การลา นอกเหนื อ จากที่ กํา หนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตํ า บลจั ง หวั ด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ย วกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ในครึ่งปีที่แล้วมา หากพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมาทํางานสาย
ตามจํานวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชานําข้อมูลการลา และการมาทํางานสายดังกล่าว ไปประกอบการ
พิจารณา ความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึง
กระทําได้ก็ตาม (เรื่องการมาสายให้นําเรื่องของเหตุจําเป็น เหตุสุดวิสัย ลักษณะงาน สภาพพื้นที่ และสภาพ
อากาศ ของท้องถิ่น มาประกอบการพิจารณาด้วยตามวันเวลาที่มีการมาสาย โดยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว)
(1) มาทํางานสายเกิน 15 ครั้ง ผู้บังคับบัญชา ควรพิจารณาใช้ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจําปี
(2) มาทํางานสายเกิน 20 ครั้ง ผู้บังคับบัญชา ควรรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม

