ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑจำนวนวันลา และการมาทำงานสายของพนักงานสวนตำบล
เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
.........................................................
อาศัยอำนาจประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และ
แก- ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง พ.ศ. 2558 ข- อ 205(7) กำหนดให- น ายกองค การบริ ห ารสวนตำบลหรื อ ผู- ที่ ได- รั บ
มอบหมายกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนั กงานสวนตำบล ที่จ ะไมได-เลื่ อนขั้ น
เงินเดือนเป9นหนังสือไว-กอน โดยให-คำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท-องที่อันเป9นที่ตั้งของแตละสวนราชการ
หรือหนวยงานองคการบริหารสวนตำบลปอนพิจารณาแล-วเห็นวาการวางหลักเกณฑจำนวนครั้งการลาหรือ
การมาทำงานสายที่ จ ะไมได- เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อนพนั ก งานสวนตำบล เป9 น เรื่ อ งที่ มี ค วามจำเป9 น จึ งได- ว าง
หลักเกณฑไว- ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.1 เป9นพนักงานสวนตำบล ขององคการบริหารสวนตำบลปอน
1.2 พนักงานสวนตำบล จะต- องมีคุณสมบั ติต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวน
ตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2544 และแก-ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550 ข-อ 205(7)
2. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นทั้งป. (2 ขั้น)
2.1 ผลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิทธิ ภ าพ และประสิ ทธิผ ลเป9 น ประโยชน ตอทาง
ราชการอยางดียิ่ง และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดีเดน
2.2 มีวันลาปBวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 6 ครั้ง วันลาไมเกิน 10 วัน
แตสำหรับพนักงานสวนตำบลที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด หากมีผลงานการปฏิบัติงานในระดับดีเดนอาจ
พิจารณาให-เลื่อนสองขั้นได2.3 มาทำงานสายไมเกิน 3 ครั้ง
2.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกำหนด
ขึ้น
3. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งทั้งป. (1.5 ขั้น)
3.1 ผลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป9 น ประโยชน ตอทาง
ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี
3.2 มีวันลาปBวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 10 ครั้ง วันลาไมเกิน 15 วัน
แตสำหรับพนักงานสวนตำบลที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด หากมีผลงานการปฏิบัติงานในระดับดีเดนอาจ
พิจารณาให-เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได/3.3 มาทำงานสาย...

-23.3 มาทำงานสายไมเกิน 6 ครั้ง
3.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกำหนด
ขึ้น
4. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นทั้งป. (1 ขั้น)
4.1 ผลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป9 น ประโยชน ตอทาง
ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี
4.2 มีวันลาปBวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 15 ครั้ง วันลาไมเกิน 20 วัน
แตสำหรับพนักงานสวนตำบลที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด และมีผลงานการปฏิบัติงาน ดีอาจพิจารณาให*
เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได4.3 มาทำงานสายไมเกิน 10 ครั้ง
4.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกำหนด
ขึ้น
5. หลักเกณฑที่อาจพิจารณาให*ไมได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.1 การลาบอยครั้ง
พนักงานสวนตำบล หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือวาลาบอยครั้ง แตถ-าลาเกินจำนวน
ครั้งที่กำหนด แตวันลาไมเกิน 25 วัน และมีผลงานดีเดน ก็อาจพิจารณาให-ได-รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้นได5.2 การมาทำงานสายตอเนื่อง
พนั ก งานสวนตำบล ต- องมาปฏิ บั ติ ร าชการ ไมเกิ น เวลา 08.30 น. หากเลย
กำหนดเวลากังกลาวถือวามาทำงานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือวามาปฏิบัติราชการสายตอเนื่องอาจ
พิจารณาให-ไมได-รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไดจึงประกาศให-ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร)
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑจำนวนวันลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ*าง
เพื่อพิจารณาการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจ*าง
.........................................................
อาศัยอำนาจประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก-ไข
เพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550 ข-อ 205(7) กำหนดให-นายกองคการบริหารสวนตำบลหรือผู-ที่ได-รับ
มอบหมายกำหนดจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานจ-าง ที่จะไมได-เลื่อนขั้นเงินเดือน
เป9 นหนั งสือไว-กอน โดยให- คำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท- องที่อันเป9 นที่ ตั้งของแตละสวนราชการหรือ
หนวยงาน และตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานสวนตำบลจั งหวั ด นาน เรื่ อ งหลั กเกณฑ เกี่ ย วกั บ
พนักงานจ-าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข-อ 59 ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด
นาน เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ-าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ข-อ 61 , 62 องคการ
บริหารสวนตำบลปอนพิจารณาแล-วเห็นวาการวางหลักเกณฑจำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายที่จะ
ไมได-เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล เป9นเรื่องที่มีความจำเป9นจึงได-วางหลักเกณฑไว- ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
1.1 เป9นพนักงานจ-างขององคการบริหารสวนตำบลปอน
1.2 พนั กงานจ-าง จะต-องมี คุณ สมบั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการพนั กงานสวนตำบล
จังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล เรื่อง
หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ-าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข-อ 59 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ-าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
2. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนคาตอบแทนไมเกิน 6%
2.1 ผลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิทธิ ภ าพ และประสิ ทธิผ ลเป9 น ประโยชน ตอทาง
ราชการอยางดียิ่ง และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดีเดน
2.2 มีวันลาปBวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 6 ครั้ง วันลาไมเกิน 10 วัน
แตสำหรับพนักงานสวนตำบลที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด หากมีผลงานการปฏิบัติงานในระดับดีเดนอาจ
พิจารณาให-เลื่อนคาตอบแทน 6% ได2.3 มาทำงานสายไมเกิน 3 ครั้ง
2.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกำหนด
ขึ้น
3. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนคาตอบแทนไมเกิน 4%
3.1 ผลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป9 น ประโยชน ตอทาง
ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี

3.2 มีวันลาปBวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันไมเกิน 10 ครั้ง วันลาไมเกิน 15 วัน แตสำหรับพนักงานสวน
ตำบลที่ ล าเกิ น จำนวนครั้ งที่ กำหนด หากมี ผ ลงานการปฏิ บั ติ งานในระดั บ ดี เดนอาจพิ จ ารณาให- เลื่ อ น
คาตอบแทน 4%
3.3 มาทำงานสายไมเกิน 6 ครั้ง
3.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกำหนด
ขึ้น
4. คุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับการเลื่อนคาตอบแทนไมเกิน 2%
4.1 ผลการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเป9 น ประโยชน ตอทาง
ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินอยูในระดับดี
4.2 มีวันลาปBวย ลากิจ ลาพักผอน รวมกันตั้งแต 10-15 ครั้ง วันลา 15-20
วัน แตสำหรับพนักงานจ-างที่ลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แตมีผลงานการปฏิบัติงาน ดีเดนอาจพิจารณาใหเลื่อนคาตอบแทน 2% ได4.3 มาทำงานสายไมเกิน 10 ครั้ง
4.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่หนวยงานกำหนด
ขึ้น
5. หลักเกณฑที่อาจพิจารณาให*ไมได*รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.1 การลาบอยครั้ง
พนักงานสวนตำบล หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือวาลาบอยครั้ง แตถ-าลาเกินจำนวน
ครั้งที่กำหนด แตวันลาไมเกิน 25 วัน และมีผลงานดีเดน ก็อาจพิจารณาให-ได-รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5
ขั้นได5.2 การมาทำงานสายตอเนื่อง
พนั ก งานสวนตำบล ต- องมาปฏิ บั ติ ร าชการ ไมเกิ น เวลา 08.30 น. หากเลย
กำหนดเวลากังกลาวถือวามาทำงานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือวามาปฏิบัติราชการสายตอเนื่องอาจ
พิจารณาให-ไมได-รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไดจึงประกาศให-ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร)
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

