ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๕ แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาวเปีนไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อ ๒. ประกาศนี้[ห้ใข้บังดับใบรอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. ประกาศนี้บ ัง คับ ใช้เกี่ย วกับ การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นพนัก งานเทศบาล, เลื่อ นขั้น ค่า จ้า ง
ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนฯ ดังนี้
ข้อ ๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ในหลักเกณฑ์นี้
''ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ
"ครึ่งปีแรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
"ครึ่งปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
"ครึ่งปีที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาบของพนักงานเทศบาลปีละสองครั้งตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๖. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(๑) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนใบวันที่ ๑ เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(๒) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อน
ในวันที่ ๑ ตุลาคมชองปีถัดไป
ข้อ ๗. การเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นพนัก งานเทศบาล ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ
เงินเดือนสำหรับประเภทตำแหน่ง'ที่ได้รับแต่งตั้งนั้น
ข้อ ๘. พนักงานเทศบาลชึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
-๒-/ (๑) ในครึ่งปีที่แล้ว...

(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซี่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ ๔ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่สมควรจะได้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติคักด
ของตำแหน่งหน้าที่ราชการชองตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ใบครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น ้อยกว่าสื่เดือน หรือได้
ปฏิปติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสื่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ผึเกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ การวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสื่เดือน
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบ้ตราชการหรือปฏิน้ติงาน
ในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสีเดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกำหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีท แี่ ล้วมาต้องมีเวลาปฏิบ ัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่
รวมถึงวันลาตามข้อ (๖) และ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธ ีฮ ัจ ย์ ณ เมือ งเมกกะ ประเทศซาอุด ีอ าระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธึ๋ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ช) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปวยซึ่ง จำเป็น ต้อ งรัก ษาตัว เป็น เวลานาบไม่ว ่า คราวเดีย วหรือ หลายคราว
รวมกับไม่เกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาป่ว ยเพราะประสบอัน ตรายในขณะปฏิบ ัต ิร าชการตามหน้า ที่ห รือ ในขณะ
เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ซ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปพินฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การนับจำนวนวับลาไม่เกิน ยี่ส ิบ สามวัน สำหรับ วัน ลากิจ ส่ว นตัว และวับ ลาป่ว ยให้น ับ
เฉพาะวันทำการ
ข้อ ๙ พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนหนึ่งชั้นในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งชั้นตาม ข้อ ๘ และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใด
ประการหนึ่งหรือหลายประการ ตังต่อไปนี้ด้วย
-๓-/ (๑) ปฏิบัติงาน...

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราขการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่มีลถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยชองชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจบเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ชองตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงาบตามตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาบเทศบาลตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้ผู้บังคับบัญชา
ขั้นด้นนำผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๕ มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจ ารณาประกอบกับ ข้อ มูล การลา พฤติก รรมการมาทำงาบ
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ชองผู้นั้นแล้วรายงานผล
การพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาขั้นเหนือขั้นไปตามลำดับจนถึงนายกเทศมนตรี
ในการพิจ ารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผ ู้บ ัง คับ บัญ ชาขั้น เหนือ แต่ล ะระดับ ที่ใ ด้ร ับ
รายงาบเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกเทศมนตรีด้วย
ข้อ ๑๑. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลลัมฤทธี้ชองงาน ให้นับช่วงเวลาการปฏิบัติราชการ
และการปฏิบัติงานตามข้อ ๘ (๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตาม'ข้อ ๘ (๕) หรือ
(๖) หรือ (๗) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณ ีท ี่พ นัก งานเทศบาลผู้ใ ดโอน เลื่อ นตำแหน่ง ย้า ย สับ เปลี่ย นหน้า ที่ไ ปช่ว ย
ราชการในหน่วยงานอื่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาบนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไปปฏิบัติงาน
ในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ซ) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้นำผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ของผู้นั้นทุกตำแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๑๒. ในการพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นแต่ล ะครั้ง นายกเทศมนตริพ ิจ ารณารายงานผล
จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๑๑ ถ้าเห็บว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ใบหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘ และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน
ให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๖ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขั้น
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจำกัดเกี่ยวกับโควตาที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าใบการเลื่อนขั้น เงิน เดือ นครึ่งปีห ลังพนัก งานเทศบาลผู้น ั้น มีผลการ
ปฏิบัติงาบและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และใม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรีอาจมีคำสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของข้าราชการผู้นั้นเป็น
จำนวนสองขั้นได้ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ ๑๕ ชองจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
-๔-/Vอ ๑๑. การพิจารณาเลื่อนขั้น...

ข้อ ๑๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครี่งปีให้แก่พ นักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาใต้รับ
อนุญาตให้ลาใปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ ๘ (๙) (ข) หรือลาไปพื่นฟูสมรรถภาพต้านอาชีพตาม
ข้อ ๘ (๙) (ฌ) ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาสั่งเลื่อนไต้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๔. ให้น ายกเทศมนตรีแ ต่งตั้ง คณะกรรมการพิจ ารณาเลื่อ นขั้น เงิน เดือ นพนัก งานเทศบาล
เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลทุกประเภทตำแหน่ง
และระดับ ตำแหน่ง ตามหลัก เกณฑ์ท ี่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้า
ส่วนราขการ ไม่น ้อยกว่า ๓ คน เปีน กรรมการ ในกรณีท ี่เทศบาลมีส ถานศึก ษาในสังกัด ให้แ ต่งตั้งผู้บ ริห าร
สถานศึก ษาร่ว มเป็น กรรมการด้ว ย และให้พ นัก งานเทศบาลที่ร ับ ผิด ขอบงานการเจ้า หน้า ที่ข องเทศบาล
เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑๔. นายกเทศมนตรีจะนำเอาเหตุท ี่พ นักงานเทศบาลผู้ใดถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในกรณีถ ูก กล่าวหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรงหรือถูก ฟ้องคดีอ าญา มาเป็นเหตุในการไม่พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นไมใต้
ข้อ ๑๖. ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เลื่อมเสียเกียรติ
ศักดี้ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุใทษ และเป็นการ
ถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือ
ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนขํ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำความผิด
เดียวกันนั้นไม่ไต้
ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลทำให้การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ
กำหนดนี้
ข้อ ๑๘. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไต้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้น ั้น
จะต้อ งพ้น จากราชการไปเพราะเหตุเกษีย ณอายุต ามกฎหมายว่าด้ว ยบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่ว นท้อ งถิ่น
ให้เทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยขนํในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่ ๓๐ กัน ยายน
ของปีที่จะพ้นจากราชการ
ข้อ ๑๙. ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานเทศบาลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไต้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น
ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ให้นายกเทศมนตรีสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้น
เพื่อประโยซนํในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ข้อ ๒๐. พนักงานเทศบาลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไต้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๘
เพราะเหตุเกี่ย วกับ ระยะเวลาการปฏิบ ัต ิร าชการ การลา การมาทำงาบสาย ตามที่กำหนด หรือเหตุจำเป็น
นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
เทศบาลผู้นั้น ให้นายกเทศมนตรีนำเสนอ ก.ท.จ. พร้อมด้วยเหตุผล เพื่อพิจารณาเป็น การเฉพาะราย ถ้า ก.ท.จ.
เห็บชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไต้
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-๔ข้อ ๒๑. การเลื่อนขนค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างประจำ)
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวับที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๙
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างจองลูกจ้างประจำ ให้นำแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปิจจุบัน) ข้อ ๒๙ หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
ให้พนักงานจ้างเว้นแต่พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในตำแหน่งที่จะเลื่อนค่าตอบแทนไม่
น้อยกว่า ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน) เพื่อจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิ
ภายและประสิทธิผลดี ในวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี
๒) พิจ ารณาเลื่อ นค่า ตอบแทนพนัก งานจ้า งที่ม ีผ ลการปฏิบ ัต ิง านไม่ต ํ่า กว่า ระดับ ดีไ ด้
ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทบตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนใบวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔ ของอัตรา
ค่าตอบแทบพนักงานจ้าง ณ วันที่ ๑ กันยายน
กรณีพนักงาบจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน
พิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๖ ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงตำแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทบพิเศษตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง ๓๐ กันยายนของปีถัดไป
ข้อ ๓๐ ในกรณีท ี่ม ีก ารคำนวณเพื่อ ปรับ อัต ราค่า ตอบแทน หรือ เลื่อ นค่า ตอบแทน
หากคำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ บาท
ข้อ ๓๑ ให้เทศบาลจัด ทำคำสั่งเลื่อ นค่าตอบแทนของพนัก งาจ้างตามการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาบใบข้อ ๒๙ โดยพนักงาบจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดี
(๒) ต้อ งไม่ถ ูกสั่งลงโทษทางวิน ัยที่ห นัก กว่าโทษภาคทัณ ฑ์ หรือ ไม่ถ ูก ศาลพิพ ากษา
ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติคักดี้ฃอง
ตำแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใข่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอับสมควร
(๔) ต้องไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
เป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๔) ต้อ งมีเวลาปฏิบ ัต ิง านไม่น ้อ ยกว่า แปดเดือ น โดยมีว ัน ลาใบแต่ล ะครั้ง ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๔๐ ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวับลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเปีย
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
-๖-/(ค) ลาปวย...

-๖-

รวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ

(ค) ลาป่ว ยซึ่ง จำเป็น ต้อ งรัก ษาตัว เป็น เวลานานไม่ว ่า คราวเดีย วหรือ หลายคราว

(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะป่ฏิฟ้ตงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฎิป่ตงานตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหารเข้ารับการระดมพล เข้ารับการ
รืเก่วิชา'ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวัน
ทำการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุดร เพ็งอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

