ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอน
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล
------------------------------------------------------------ตาประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานสวนตำบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคการ
บริ ห ารสวนตำบล และเลื่ อ นคาตอบแทนพนั กงานจ- า ง ในสั งกั ด องคการบริ ห ารสวนตำบลปอน จึ งได- ก ำหนด
หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนฯ ดังตอไปนี้
1. ในหลักเกณฑนี้
"ป4" หมายความวา ป4งบประมาณ
"ครึ่งป4แรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งป4หลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่ ง ป4 ที่ แ ล- ว มา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่ ง ป4 แ รกหรื อ ครึ่ ง ป4 ห ลั ง ที่ ผ านมาแล- ว
แตกรณี
2. ให-ผู-บังคับบัญชาและผู-ที่ได-รับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตำบลป4ละสองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลกำหนด
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล ให-เลื่อนป4ละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งป4แรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของป4ที่ได-เลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งป4หลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของป4ถัดไป
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบล ให-เลื่อนได-ไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนสำหรับ
ตำแหนงที่ได-รับแตงตั้ง
5. พนักงานสวนตำบลซึ่งจะได-รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งต-องอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในครึ่งป4ที่แล-วมาได-ปฏิบัติงานตามหน-าที่ของตนด-วยความสามารถ และด-วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก-าวหน-าแกราชการ ซึ่งผู-บังคับบัญชาได-พิจารณาประเมินตามข-อ 2 แล-วเห็นวาอยู
ในเกณฑที่สมควรจะได-เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
(2) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให-ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน-าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให-เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตำแหนงหน-าที่ราชการของตนซึ่งมิใชความ ผิดที่ได-กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่พนักงานสวนตำบลผู-ใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรได-เลื่อนขั้นเงินเดือนและได-ถูก
งดเลื่อนขั้น เงิน เดือนเพราะถู กสั่ งลงโทษทางวินั ยหรือถู กศาลพิ พ ากษาในคดี อาญาให- ล งโทษในกรณี นั้ น
มาแล-ว ให-ผู-บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำครึ่งป4ตอไปให-ผู-นั้นตั้งแตวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1
ตุลาคม ของครั้งที่จะได-เลื่อนเปEนต-นไป
(3) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
/(4) ในครึ่งป4ที่แล-ว...

-2(4) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งป4ที่แล-วมาได-รับบรรจุเข-ารับราชการมาแล-วเปEนเวลาไมน-อยกวาสี่เดือนหรือไดปฏิบัติราชการมาแล-วเปEนเวลาไมน-อยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย
(6) ในครึ่งป4ที่แล-วมาถ-าเปEนผู-ได-รับอนุญาตให-ไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา อบรม
หรือดูงาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาด-วยการให-ข-าราชการไปศึกษาฝJกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
ต-องได-ปฏิบัติหน-าที่ราชการในครึ่งป4ที่แล-วมาเปEนเวลาไมน-อยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองคการบริหาร
สวนตำบล หรือผู-ซึ่งได-รับมอบหมายกำหนดเปEนหนังสือไว-กอนแล-ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท-องที่อัน
เปEนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(8) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได-รับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาด-วยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเก-าสิบวัน
(ค) ลาปO ว ยซึ่ ง จำเปE น ต- อ งรั ก ษาตั ว เปE น เวลานานไมวาคราวเดี ย วหรื อ หลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาปOวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน-าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน-าที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเข-ารับการตรวจเลือกหรือเข-ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได-รับเงินเดือนระหวางลาตาม
กฎหมาย วาด-วยการจายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด-านอาชีพ
การนั บ จำนวนวัน ลาไมเกิ น ยี่สิ บ สามวัน สำหรับ วัน ลากิจ สวนตั วและวัน ลาปO วย ให- นั บ
เฉพาะวันทำการ
6. พนักงานสวนตำบลซึ่งจะได-รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแตละครั้งต-องเปEนผู-อยู
ในหลักเกณฑที่จะได-รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข-อ 5 และอยูในหลักเกณฑประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ด-วย
(1) ปฏิ บั ติ งานตามหน- าที่ และมี ผ ลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานในระดั บ ดี เดน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอให-เกิดประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปEนตัวอยางที่ดีได(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได-ค-นคว-าหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเปEนประโยชนตอทางราชการเปEนพิเศษ และทางราชการได-ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได-รับรองใหใช-การค-นคว-าหรือสิ่งประดิษฐนั้น
(3) ปฏิบัติงานตามหน-าที่ที่มีสถานการณตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสู-ที่
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปEนกรณีพิเศษ
/(4) ปฏิบัติงาน...

-3(4) ปฏิ บั ติ งานที่ มี ภ าระหน- า ที่ ห นั ก เกิ น กวาระดั บ ตำแหนงจนเกิ ด ประโยชนตอทาง
ราชการเปEนพิเศษ และปฏิบัติงานในตำแหนงหน-าที่ของตนเปEนผลดีด-วย
(5) ปฏิบัติงานตามตำแหนงหน-าที่ด-วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเปEนพิเศษ
และงานนั้นได-ผลดียิ่งเปEนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได-รับมอบหมายให-กระทำกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสำเร็จเปEนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ
7. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลตามข-อ 5 และ ข-อ 6 ให-ผู-บังคับบัญชา
ชั้นต-นหรือผู-ได-รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได-ดำเนินการตามข-อ
2 มาเปEนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข-อมูลการลา
พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินั ย การปฏิ บัติ ตามเหมาะสมกั บการเปE น พนั กงานสวนตำบลและข- อควร
พิจารณาอื่น ๆ ของผู-นั้น แล-วรายงานผลการพิจารณานั้น พร-อมด-วยข-อมูลดังกลาวตอผู-บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลำดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตำบล
ให- ผู- บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไปแตละระดั บ ที่ ได- รั บ รายงานเสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาของนายกองคการบริหารสวนตำบลด-วย
8. การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ให-นับชวงเวลาการปฏิบัติราชการและ
การปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามข-อ 5 (8) ในครึ่งป4ที่แล-วมาเปEนเกณฑ เว-นแต ผู-อยูในหลักเกณฑ
ตามข-อ 5 (5) หรือ (7) ให-นับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมน-อยกวาสี่เดือนเปEนเกณฑพิจารณา
ในกรณี ที่ พ นั ก งานสวนตำบลผู- ใ ดโอน เลื่ อ นตำแหนง ย- า ย สั บ เปลี่ ย นหน- า ที่ ไ ปชวย
ราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม ได-รับมอบหมายให-ปฏิบัติงานนอกเหนือหน-าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามข-อ 5 (8) (ช) ในครึ่งป4 ที่แล-วมาให-นำผลการปฏิ บัติราชการและการ
ปฏิบัติงานของผู-นั้นทุกตำแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาด-วย
9. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณารายงาน
ผลจากผู-บังคับบัญชาตามข-อ 7 ถ-าเห็นวาพนักงานสวนตำบลผู-ใดอยูในหลักเกณฑที่จะได-รับการพิจารณา เลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข-อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปEนพนักงานสวนตำบล ให-เลื่อนขั้นเงินเดือนให-แกผูนั้นครึ่งขั้น ถ-าเห็นวาพนักงานผู-นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามข-อ 6 ให-เลื่อนขั้น เงินเดือนให-แกผู-นั้น
หนึ่งขั้น
ถ-าในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งป4หลัง นายกองคการบริหารสวนตำบลได-พิจารณาผล
การปฏิบัติงานครึ่งป4แรกกับครึ่งป4หลังรวมกันแล-วเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการที่จะได-รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่ง
ขั้นสำหรับป4นั้น นายกองคการบริหารสวนตำบลอาจมีคำสั่งให-เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป4ของพนักงานผู-นั้นเปEน
จำนวนหนึ่งขั้นครึ่งได-แตผลการปฏิบัติงานทั้งป4ของพนักงานผู-นั้นจะต-องอยูในหลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือ
หลายประการดังตอไปนี้ด-วย
(1) ปฏิ บั ติ ง านตามหน- า ที่ ไ ด- ผ ลดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น กอให- เกิ ด
ประโยชนและผลดีตอทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได-ค-นคว-า หรือประดิษฐสิ่ง
ใด สิ่งหนึ่งซึ่งเปEนประโยชนตอทางราชการ
(3) ปฏิบัติงานตามหน-าที่ที่มีสถานการณตรากตรำเสี่ยงอันตราย หรือมีการตอสู-ที่เสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิต
/(4) ปฏิบัติงานที่มี...

-4(4) ปฏิ บั ติ งานที่ มี ภ าระหน- า ที่ ห นั ก เกิ น กวาระดั บ ตำแหนงจนเกิ ด ประโยชนตอทาง
ราชการและปฏิบัติงานในตำแหนงหน-าที่ของตนเปEนผลดีด-วย
(5) ปฏิบัติงานตามตำแหนงหน-าที่ด-วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากและงาน
นั้นได-ผลดีเปEนประโยชนตอทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบัติงานที่ได-รับมอบหมายให-กระทำกิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสำเร็จเปEนผลดี
แกประเทศชาติ
ในกรณี ที่ พ นั ก งานสวนตำบลผู- ใดมี ผ ลการปฏิ บั ติ งานอยู ในเกณฑที่ ค วรจะได- รั บ การเลื่ อ นขั้ น
เงินเดือนครึ่งป4แรกหนึ่งขั้น แตไมอาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให-ได- เพราะมีข-อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใชเลื่อนขั้นเงินเดือนของสวนราชการนั้น ถ-าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งป4หลัง พนักงานสวนตำบล ผู-นั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในเกณฑได-รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไมมีข-อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช-เลื่อนขั้น
เงินเดือนในคราวนั้น นายกองคการบริหารสวนตำบลอาจมีคำสั่งให-เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งป4ของพนักงานสวน
ตำบลผู-นั้นเปEนจำนวนสองขั้นได10. การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นครึ่ งป4 ให- แ กพนั ก งานสวนตำบล ซึ่ ง ในครึ่ งป4 ที่ แ ล- ว มา
ได-รับอนุญาตให-ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามข-อ 5 (8) (ช) ให-นายกองคการบริหารสวนตำบล
พิจารณาสั่งเลื่อนได-ครั้งละไมเกินครึ่งขั้นเมื่อผู-นั้นกลับมาปฏิบัติหน-าที่ราชการ โดยให-สั่งเลื่อนย-อนหลังไปในแตละ
ครั้งที่ควรจะได-เลื่อน ทั้งนี้ ให-มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกองคการบริหารสวน
ตำบลกำหนด
11. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง ถ-านายกองคการบริหารสวนตำบล เห็นสมควร
ให- พ นั ก งานสวนตำบลผู- ใ ดได- เ ลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น แตปรากฏวาได- มี ค ำสั่ ง แตงตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
พนักงานสวนตำบลผู-นั้นวากระทำผิดวินัยอยางร-ายแรงกอนมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให-นายกองคการบริหารสวน
ตำบลรอการเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อนไว- กอน และให- กัน เงิ น สำหรับ เลื่ อนขั้ น เงิน เดื อนไว-ด- ว ย เมื่ อการสอบสวนและ
การพิจารณาแล-วเสร็จ ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาดังนี้
(1) ถ-าผู-ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมมีความผิด หรือจะต-องถูกลงโทษภาคทัณฑ
ให- สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ รอการเลื่อนไว-ได- ถ-าได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว-เกินหนึ่งครั้งให-สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ย-อนหลังไปในแตละครั้งที่ได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว- แม-วาผู-นั้นจะได-ออกจากราชการไปแล-วก็ตาม
(2) ถ-า ผู-ถูกแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนจะต- องถู กลงโทษตั ด เงิน เดื อน หรือลดขั้ น
เงินเดือน ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ รอการเลื่อนไว- ถ-าได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว-เกิ นหนึ่งครั้งให- งดเลื่ อนขั้ น
เงิน เดือนที่ รอการเลื่อนไว- ในครั้งที่จ ะถูกลงโทษ ถ-าผู-นั้ น ได- ออกจากราชการไปแล-วด- วยเหตุอื่นที่ มิใชเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายวาด-วยบำเหน็จบำนาญข-าราชการสวนท-องถิ่น ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได-เลื่อน
ขั้นเงินเดือนครั้งสุดท-าย แตถ-าเปEนผู-พ-นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมาย
วาด-วยบำเหน็จบำนาญ
ข-าราชการสวนท-องถิ่น ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกองคการบริหารสวนตำบลได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว-ใน
วันที่ 30 กันยายนของครึ่งป4สุดท-ายกอนที่ผู-นั้นจะพ-นจากราชการ สวนในครั้งอื่นให-สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย-อนหลัง
ไปในแตละครั้งที่ได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว(3) ถ-าผู-มีอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคำสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไลออก
จากราชการหรือมีคำสั่งให-ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได-รอการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไวการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สำหรับผู-ที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วากระทำผิดวินัยอยางร-ายแรงหลายกรณี ให-แยกพิจารณาเปEนกรณี ๆ ไป
/12. ในการพิจารณา...

-512. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแตละครั้ง นายกองคการบริหารสวนตำบลเห็นสมควรใหผู-ใดได-เลื่อนขั้นเงินเดือน แตปรากฏวาผู-นั้นถูกฟX องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน-าที่ราชการหรือ
ความผิดที่ทำให-เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหน-าที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ได-กระทำโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่พนักงานอัยการรับเปEนทนายแก-ตางให- และศาลได-ประทับฟXองคดีนั้นแล-วกอนมี
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว-กอน และให-กันเงินสำหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว-ด-วย เมื่อศาลได-มีคำพิพากษาแล-ว ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา ดังนี้
(1) ถ- าศาลพิ พากษาวาผู-นั้ น ไมมี ความผิด ให- สั่งเลื่อนขั้น เงินเดื อนที่ รอการเลื่อนไว-ไดถ-าได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว-เกินหนึ่งครั้ง ให-สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย-อนหลังไปในแตละครั้งที่ได-รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว- แม-วาผู-นั้นจะได-ออกจากราชการไปแล-วก็ตาม
(2) ถ-าศาลพิพากษาให-ลงโทษเบากวาโทษจำคุก ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไวถ-าได-รอการเลื่อนขั้น เงิน เดื อนไว-เกิน หนึ่งครั้ง ให-งดเลื่อนขั้น เงิน เดื อนที่ รอการเลื่อนไว-ในครั้งที่ ศาลพิ พากษาใหลงโทษ ถ-าผู-นั้นได-ออกจากราชการไปแล-วด-วยเหตุอื่นที่มิใชเพราะเหตุเกษี ยณอายุตามกฎหมายวาด-วยบำเหน็ จ
บำนาญข-าราชการสวนท-องถิ่น ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได-เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท-าย แตถ-าเปEนผู-พ-น
จากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาด-วยบำเหน็จบำนาญข-าราชการสวนท-องถิ่น ให-งดเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่นายกองคการบริหารสวนตำบลได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว-ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่งป4สุดท-าย
กอนที่ผู-นั้นจะพ-นจากราชการ สวนในครั้งอื่นให-สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย-อนหลังไปในแตละครั้งที่ได-รอการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไว(3) ถ-าศาลพิพากษาให-ลงโทษจำคุกหรือโทษหนักกวาจำคุก ให-งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก
ครั้งที่ได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไวการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม (1) (2) และ (3) สำหรับผู-ที่ถูกฟXองคดีอาญาหลาย
คดีให-แยกพิจารณาเปEนคดี ๆ ไป
13. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตำบลได-รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลผู-ใด
ไว- เพราะเหตุถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข-อ 11 และเหตุถูกฟXองคดีอาญาตามข-อ 12 ให-ผู-มีอำนาจ
ดังกลาวรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนผู-นั้นไว-จนกวาการสอบสวนและการพิจารณาทางวินัยแล-วเสร็จ และจนกวาศาลมี
คำพิพากษาแล-วจึงให-ผู-มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข-อ 11 (1) (2) หรือ (3)
หรือตามข-อ 12 (1) (2) หรือ (3) แล-วแตกรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑจำนวนครั้งที่จะต-องงดเลื่อนขั้น เงินเดือนที่
มากกวาเปEนหลักในการพิจารณา เว-นแตผู-นั้นได-พ-นจากราชการไปแล-ว ตามผลของการถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข-อ 11 หรือตามผลของการถูกฟXองคดีอาญาตาม ข-อ 12 กรณีใดกรณีหนึ่ง จึงจะพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว-ได-ตามผลของกรณีนั้นโดยไมต-องรอผลของอีกกรณีหนึ่ง
14. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให-พนักงาน
สวนตำบลผู- ใด แตผู- นั้ น จะต- องพ- น จากราชการไปเพราะเหตุ เกษี ย ณอายุ ต ามกฎหมายวาด- ว ยบำเหน็ จ บำนาญ
ข-าราชการสวนท-องถิ่น ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคำนวณบำเหน็จ
บำนาญให-ผู-นั้นใน วันที่ 30 กันยายนของครึ่งป4สุดท-ายกอนที่จะพ-นจากราชการ

/15. ในกรณี...

-615. ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให-พนักงาน
สวนตำบลผู-ใด แตผู-นั้นได-ตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 1 ตุลาคมหรือออกจากราชการไมวาด-วยเหตุ
ใด ๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคม แตกอนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้ง ผู-มีอำนาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให-ผู-นั้นย-อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรือวันที่ 1 ตุลาคมครึ่งป4ที่จะไดเลื่อนนั้นก็ได- แตถ-าผู-นั้นได-พ-นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาด-วยบำเหน็จบำนาญข-าราชการ
สวนท-องถิ่นไปกอนที่จะมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ นายกองคการบริหาร
สวนตำบลจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให-ผู-นั้นย-อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่งป4สุดท-ายที่จะได-เลื่อนนั้นก็ได16. พนั ก งานสวนตำบลผู- ใดไมอยู ในหลั ก เกณฑที่ จ ะเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นได- ค รึ่ งขั้ น ตามข- อ 5
เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลาหรือการมาทำงานสายตามที่กำหนด แตนายก
องคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให-โดยมีเหตุผลเปEนกรณีพิเศษ ให-นายกองคการ
บริหารสวนตำบลเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลเพื่อพิจารณาอนุมัติให-สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเปEนการเฉพาะ
ราย
จึงประกาศให-ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอน
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนตำบลปอน
………………………………………….
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเลื่ อนเงิน เดือนพนั กงานครูและบุ คลากรทางการศึ กษาองคการบริห ารสวนตำบล พ.ศ. 2562 ลงวัน ที่ 20
มิถุนายน 2562 องคการบริหารสวนตำบลปอน จึงได-กำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้
1. ในหลักเกณฑนี้
“พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล” หมายความวา ผู-ดำรงตำแหนงในสายงานการสอนและ
สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตำบล
“บุ คลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบล” หมายความวา ผู-ดำรงตำแหนงในสายงาน
นิเทศการศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนตำบล
"ป4" หมายความวา ป4งบประมาณ
"ครึ่งป4แรก" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่งป4หลัง" หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่ ง ป4 ที่ แ ล- ว มา" หมายความวา ระยะเวลาครึ่ ง ป4 แ รกหรื อ ครึ่ ง ป4 ห ลั ง ที่ ผ านมาแล- ว
แตกรณี
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ำสุดกับเงินเดือนสูงสุดแตละอันดับที่พนักงานครู
แลบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลได-รับตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนด หาร
ด-วยสอง เพื่อให-ได-ตัวเลขที่จะนำไปใช-คิดฐานในการคำนวณ
“ฐานในการคำนวณ” หมายความวา ตัวเลขที่ จะนำไปใช-ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลแตละอันดับ โดยแบงออกเปEน
(1) ฐานในการคำนวณระดับกลาง ได-แก ผลรวมของเงิน เดือนต่ำสุดตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตำบลกำหนดกับคากลาง หารด-วยสอง
(2) ฐานในการคำนวณระดั บ บน ได- แก ผลรวมของเงิน เดื อ นต่ ำสุ ด ตามที่ คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตำบลกำหนดกับคากลาง หารด-วยสอง
ในกรณี ที่ ค ำนวณตามวิ ธี ก ารดั งกลาวแล- ว มี ผ ลทำให- ฐ านในการคำนวณระดั บ ลางของอั น ดั บ
เงินเดือนที่สูงกวา มีคาต่ำกวาหรือเทากับฐานในการคำนวณระดับบนของอันดับเงินเดือนที่ต่ำกวาซึ่งอยูถัดลงไป
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลอาจปรับฐานในการคำนวณระดับลางของอันดับเงินเดือนที่สูงกวานั้นเสียใหม
ให-สูงขึ้นได- โดยต-องนำภาพรวมของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนทั้งระบบมาเปEนเกณฑในการพิจารณา
“ชวงเงินเดือน” หมายความ ชวงของเงินเดือนระหวางเงินเดือนขั้นต่ำถึงคากลางหรือระหวางคา
กลางถึงเงินเดือนขั้นสูง แล-วแตกรณี และชวงเงินเดือนที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลปรับให-สอดคล-องกับ
ฐานในการคำนวณด-วย
/การเลื่อนเงินเดือน...

-2การเลื่อนเงินเดือน
2 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลให-นายก
องคการบริหารสวนตำบลปอนแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนไมน-อยกวา 3 คน ประกอบด-วย รองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหน-าสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตำบล ที่ได-รับมอบหมาย เปEนประธานกรรมการ และหัวหน-าสวนราชการหรือผู-บริหารสถานศึกษาของ
องคการบริหารสวนตำบล จำนวนไมน-อยกวา 2 คน เปEนกรรมการ ทำหน-าที่พิจารณา รายงานผลการพิจารณา และ
เสนอความเห็นตอนายกองคการบริหารสวนตำบล เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งเลื่อนเงิน เดือนพนั กงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ให-นักทรัพยากรบุคคลเปEนเลขานุการ
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให-เปEนไปตามหลักเกณฑนี้และให-นำผล
การประเมินการปฏิบัติงานที่ได-ดำเนินการตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาประกอบพิจารณา
การพิ จารณาเลื่อนเงินเดือนพนักครูและบุคลกรทางการศึกษาให- พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม
ความเที่ยงธรรม เป\ดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เปEนประโยชนตอผู-เรียนเปEนหลักตามแนวทางการ
จัดการศึกษาที่กำหนดไว-ในกฎหมายวาด-วยการศึกษาแหงชาติ รวมทั้งให-พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินัย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประกอบกั บ ข- อ มู ล การลา พฤติ ก รรมการมาทำงาน และข- อควร
พิจารณาอื่นของผู-นั้น
3. การเลื่อนเงิน เดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนแตละครั้ง ให-เลื่อนได-ใน
อัตราไมเกินร-อยละหกของฐานในการคำนวณ และให-ประกาศอัตราร-อยละของฐานในกาคำนวณที่ได-ใช-เปEนเกณฑใน
การคำนวณเพื่ อเลื่ อนเงิน เดื อน โดยต-องประกาศให- ทราบเปE น การทั่ วไปอยางช-าที่ สุด พร-อมกั บ การมี คำสั่งเลื่ อน
เงินเดือน การคำนวณเงินสำหรับการเลือนเงินเดือนถ-ามีเศษไมถึงสิบบาทให-ป]ดเปEนสิบบาท
4. การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นพนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยปกติ ให- เลื่ อ นป4 ล ะสองครั้ ง
ดังตอไปนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง เปEนการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งป4แรก โดยให-เลื่อนในวันที่
1 เมษายนของป4ที่ได-เลื่อน
(2) ครั้งที่สอง เปEนการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งป4หลัง โดยให-เลื่อนในวันที่ 1
ตุลาคมของป4ถัดไป
5. การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาแตละคนในแตละครั้ง ให-เลื่อนได-ไม
เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนที่ได-รับแตงตั้ง
ในกรณีที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบล ผู-ใดที่ได-รับเงินเดือนสูง
กวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนดการเลื่อนเงินเดือนให-คำนวณจาก
ฐานในการคำนวณของอันดับเงินเดือนของตำแหนงและวิทยฐานะที่ดำรงอยู
6. ให-คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลกำหนดคากลาง ฐานในการคำนวณชวงเงินเดือน
และวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลตามหลักเกณฑนี้
7. ให- น ายกองคการบริ ห ารสวนตำบลปอนจั ดให- มีการแจ- งผลการเลื่ อนเงิน เดื อนแตละครั้งใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอนแตละคนทราบเปEนข-อมูลเฉพาะแตละบุคคล
การแจ-งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให-ประกอบด-วย อัตราร-อยละที่ได-รับการเลื่อน ฐานใน
การคำนวณ จำนวนเงินที่ได-รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได-รับเมื่อได-รับการเลื่อนตามผลการเลื่อนเงินเดือนนั้น
ในกรณี ที่ไมสั่งเลื่อนเงิน เดือนให-แกพนั กงานครูและบุ คลากรทางการศึกษาองคการบริห ารสวน
ตำบลผู-ใด ให-แจ-งให-ผู-นั้นทราบพร-อมเหตุผลที่ไมสั่งเลื่อนเงินเดือน
/8. พนักงานครู...

-38. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอน ซึ่งจะได-รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งต-องอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ในครึ่งป4ที่แล-วมามีผลการปฏิบัติงานไมต่ำกวาระดับพอใช-หรือร-อยละหกสิบ
(2) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให-ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน-าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำเสื่อเสียเกียรติศักดิ์
ตอตำแหนงหน-าที่ราชการของตน ซึ่งไมใชความผิดที่ได-กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องได-รับการบรรจุเข-ารับราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(6) ในครึ่งป4ที่แล-วมา สำหรับผู-ได-รับอนุญาตให-ไปศึกษา ฝJกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ต-องมีเวลาปฏิบัติราชการไมน-อยกวาสี่เดือน
(7) ในครึ่งป4ที่แล-วมา สำหรับผู-ได-รับอนุญ าตให-ลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ ต-องมีเวลาปฏิบัติราชการไมน-อยกวาสี่เดือน
(8) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องไมลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกองคการบริหาร
สวนตำบลปอนกำหนดเปEนหนังสือไว-กอนแล-ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท-องที่อันเปEนที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลหรือสถานศึกษา
(9) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึง
วันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังตอไปนี้
(8) ในครึ่งป4ที่แล-วมาต-องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน
แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได-รับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาด-วยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเก-าสิบวัน
(ค) ลาปO ว ยซึ่ ง จำเปE น ต- อ งรั ก ษาตั ว เปE น เวลานานไมวาคราวเดี ย วหรื อ หลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาปOวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน-าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน-าที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเข-ารับการตรวจเลือกหรือเข-ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได-รับเงินเดือนระหวางลาตาม
กฎหมาย วาด-วยการจายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด-านอาชีพ
การนับจำนวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปOวย ที่ไมใชวันลา
ปOวยตาม (9) (ง) ให-นับเฉพาะวันทำการ
9. การพิจารณาผลการปฏิบัติงา ให-นับชวงเวลาการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศตาม (8) (9) (ช) ในครึ่งป4ที่แล-วมาเปEนเกณฑพิจารณา เว-นแตอยูในหลักเกณฑตามข-อ 8 (5) และ
(6) ให-นับชวงเวลาปฏิบัติราชการไมน-อยกวาสี่เดือนมาเปEนเกณฑพิจารณา
/ในกรณี...

-4ในกรณี ที่พนั กงานครูและบุ คลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอน ผู- ใดโอนเลื่อน
ตำแหนง ย-าย เปลี่ยนตำแหนง สับเปลี่ยนหน-าที่ ไปชวยราชการในหนวยงานอื่น หรือได-รับมอบหมายหรือได-รับ
อนุญาตให-ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน-าที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามข-อ
11 (9) (ข) ในครึ่งป4ที่แล-วมา ให-นำผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของผู-นั้น ทุกตำแหนงและทุกแหงมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด-วย
10. นายกองคการบริหารสวนตำบลปอนจะนำเอาเหตุที่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนตำบล ผู-ใดถูกแตงตั้งคณะกรรมสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทำความผิดวินัยอยางร-ายแรง
หรือถูกฟXองคดีอาญามาเปEนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให-พนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตำบลผู-นั้นไมได11. ในกรณี ที่พนั กงานครูและบุ คลกรทางการศึกษาองคการบริห ารสวนตำบลปอน ผู-ใดถู กสั่ ง
ลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให-ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน- าที่ ราชการ หรือความผิดที่ ทำให- เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหน- าที่ ราชการของตนซึ่งมิ ใชความผิด ที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และเปEนการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดียวกัน ถ-าถูกสั่งไมเลื่อน
เงินเดือนมาแล-วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให-ลงโทษจะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ำ
อีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจาการกระทำความผิดเดียวกันนั้นไมได12. ในครึ่งป4ที่แล-วมา ถ-าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอน
ผู-ใดอยูในเกณฑที่จะเลื่อนเงินเดือน แตผู-นั้นจะต-องพ-นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาด-วย
บำเหน็จบำนาญข-าราชการ ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลปอนสั่งเลื่อนเงินเดือนให-ผู-นั้น เพื่อประโยชนในการ
คำนวณบำเหน็จบำนาญในวันที่ 30 กันยายนของป4ที่จะพ-นจากราชการ
13. ในครึ่งป4ที่แล-ว ถ-าพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอนผู-ใด
อยูในเกณฑที่จะได-เลื่อนเงินเดือน แตผู-นั้นถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให-นายก
องคการบริหารสวนตำบลปอนสั่งเลื่อนเงินเดือนให-ผู-นั้น เพื่อประโยชนในการคำนวณบำเหน็จบำนาญโดยให-มีผลใน
วันที่ผู-นั้นถึงแกความตาย
14. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอนผู-ใดไมอยูในหลักเกณฑ
ที่จะเลื่อนเงินเดือนได-ตามข-อ 8 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการการลาหรือการมาทำงาน
สาย ตามที่กำหนดในหลักเกณฑนี้ แตนายกองคการบริหารสวนตำบลปอนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให-โดย
มีเหตุผลเปEนกรณีพิเศษ ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลปอนเสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลเพื่อพิจารณา
ให- ความเห็ น ชอบสั่ งเลื่ อนเงิน เดื อนเปE น การเฉพาะรายได- ในอั ต ราไมเกิ น ร- อยละสองของฐานในการคำนวณของ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลปอนผู-ใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะ
เลื่อนเงินเดือนได-ตามหลักเกณฑนี้ แตนายกองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให-โดยมี
เหตุผลเปEนกรณีพิเศษ ให-นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลเสนอคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบลเพื่อพิจารณาให-ความเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนเปEนการเฉพาะราย
จึงประกาศให-ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร)
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลปอน
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจ,างตามภารกิจ
องคการบริหารสวนตำบลปอน
………………………………………….
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนาน เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจ-าง
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และแก-ไขเพิ่มเติมถึงป]จจุบัน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 องคการบริหาร
สวนตำบลปอนจึงได-กำหนดหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจ-างตามภารกิจ ดังตอไปนี้
1. ต-องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบป4ที่แล-วมาในตำแหนงที่จะเลื่อนคาตอบแทนไมน-อย
กวา 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ) เพื่อจูงใจให-พนักงานจ-างที่ปฏิบัติงานของตนได-อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป4
2. พิจารณาเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจ-างที่มีผลการปฏิบัติงานไมต่ำกวาระดับดีได-ไมเกินอัตรา
ร-อยละ 6 ของฐานคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้ ง นี้ ควบคุ ม วงเงิ น งบประมาณการเลื่ อ นคาตอบแทนในวงเงิ น ไมเกิ น ร- อ ยละ 4 ของอั ต รา
คาตอบแทนพนักงานจ-าง ณ วันที่ 1 กันยายน
กรณีพนักงานจ-างได-รับคาตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราคาตอบแทน ให-ได-รับอัตราคาตอบแทนพิเศษ
ได- ไมเกิน อั ต ราร-อยละ 6 ของอัต ราคาตอบแทนขั้ น สูงตำแหนงนั้ น โดยจะได- รับ คาตอบแทนพิ เศษตั้ งแตวัน ที่ 1
ตุลาคม ของป4ที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของป4ถัดไป
3. ในกรณีที่มีการคำนวณเพื่อปรับอัตราคาตอบแทน หรือเลื่อนคาตอบแทน หากคำนวณแล-วมีเศษ
ไมถึงสิบบาทให-ปรับเพิ่มขึ้นเปEน 10 บาท
4. ให-องคการบริหารสวนตำบลจัดทำคำสั่งเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจ-างตามการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยพนักงานจ-างซึ่งจะได-รับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนในรอบป4ที่แล-วมาจะต-องอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) ได-ป ฏิบั ติงานตามหน-าที่ของตนด- วยความสามารถ และด- วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีห รือ
ความก-าวหน-าแกราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ำกวาระดับดี
(2) ต-องไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน-าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให-เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหน-าที่
ของตนซึ่งไมใชความผิดที่ได-กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ต-องไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(4) ต- องไมลาหรือมาทำงานสายเกิ น จำนวนครั้งที่ น ายกองคการบริห ารสวนตำบลกำหนดเปE น
หนังสือไว-กอนแล-ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท-องที่อันเปEนที่ตั้งของแตละสวนราชการหรือหนวยงาน
(5) ต-องมีเวลาปฏิบัติงานไมน-อยกวาแปดเดือน โดยมีวันลาในแตละครั้งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมเกินยี่สิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได-รับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาด-วยการจายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเก-าสิบวัน
/(ค) ลาปOวย...

-2(ค) ลาปO ว ยซึ่ ง จำเปE น ต- อ งรั ก ษาตั ว เปE น เวลานานไมวาคราวเดี ย วหรื อ หลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทำการ
(ง) ลาปOวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน-าที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน-าที่
(จ) ลาพักผอน
(ฉ) ลาเข-ารับการตรวจคัดเลือกเข-ารับราชการทหาร เข-ารับการระดมพล เข-ารับการฝJก
วิชาทหาร เข-ารับการทดลองความพรั่งพร-อม
การนั บ จำนวนวัน ลาไมเกิ น ยี่ สิ บ สามวั น สำหรั บ วั น ลากิ จ สวนตั ว และวั น ลาปO ว ยให- นั บ
เฉพาะวันทำการ
จึงประกาศให-ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายอธิศพัฒน เรศมณเทียร)
นายกองคการบริหารสวนตำบลปอน

