ประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาพฤติกรรมการลา การมาทํางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติงานที่
เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และพนักงานจางเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทน
………………………..………….
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเลื่ อ นขั้ น และค า ตอบแทน ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง เปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรการและเกิด
ความเปนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล (ก.ท.) ที่
คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาลกํ าหนด คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด มุ กดาหาร (ก.ท.จ.
มุกดาหาร) ในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่ อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 และมติที่ป ระชุม ก.ท.ครั้งที่
10/ 2545 เมื่ อวันที่ 29 ตุลาคม 2545 ได มีมติป ระกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกั บการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจางของเทศบาล
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาพฤติ ก รรมการลา การมาทํ า งาน การรั ก ษาวิ นั ย การปฏิ บั ติ ง านที่ เ หมาะสมกั บ การเป น
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจาง”
ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ 2558 เปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ
“รอบความดี” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่งถึงวันที่
31 มีนาคมของปถัดไป และระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปเดียวกัน
“พนักงานเทศบาล” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ซึ่งไดรับ
การบรรจุ และแต งตั้ งตามประกาศนี้ ให รั บ ราชการในเทศบาล โดยมี ตําแหน งและได รั บ เงิ น เดื อนจากเงิ น
งบประมาณหมวดเงินเดือนในเทศบาลและเงินอุดหนุนของรัฐบาล
“พนักงานจาง” หมายความวา ลูกจางของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเปนบุคคลที่ไดรับการจางตามสัญญาจางตามมาฐานทั่วไปนี้
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานใหกับเทศบานั้น
ขอ 4 ใหผูบังคับบัญชาและผูที่ ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลปละสองครั้ง โดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของตําแหนงและผลงานที่ได
ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของขาราชการสวนทองถิ่น ตลอดจนความสามารถและความอุดสา
หะในการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน กําหนดระยะเวลาดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไป เพื่อประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
(2) ครั้งที่สอง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายนของปเดียวกัน เพื่อประเมินเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
/ขอ 5 การเลื่อน

-2ขอ 5 การเลื่อนอัตราคาตอบแทนของพนักงานจาง ใหเลื่อนไดไมเกินอัตราสูงสุดในแตล ะ
ประเภทตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
ขอ 6 พนักงานเทศบาล ซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตองมีผลประเมินการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดมาตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชนและผลดีตอทาง
ราชการและสังคม และตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง
(1) ในรอบความดีที่แลวมาตองไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ 4 แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนขั้นเงินเดือน
(2) ในรอบความดีที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัย
ที่หนักกวาโทษภาคภัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่การงานของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(3) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในรอบความดีที่แลวมา ตองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(6) ในรอบความดี ที่แ ล ว มา ถ าผู ที่ไ ด รั บ อนุ ญาตให ล าไปศึ กษาในประเทศ หรื อ ไปศึ กษา
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศเมื่อกลับมาแลวตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน
(7) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมลาปวยหรือลากิจสวนตัว และมาทํางานสายไมเกินจํานวน
ครั้งและวันดังนี้
(ก) การพิ จ ารณาผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประเมิ น เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ณ วั น ที่ 1
เมษายน จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน 8 ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน
22 วันทําการ และมาสายไมเกิน 8 ครั้ง
(ข) การพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม
จะตองลาปาวยและลากิจสวนตัวไมเกิน 7 ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 22 วัน
ทําการ และมาสายไมเกิน 8 ครั้ง
(8) วันลาตาม (7) ไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(ง) ลาพักผอน
(จ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมกําลังพล
(ฉ) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
/กรณีพนักงานจาง

-3กรณีพนักงานจาง
(1) ในรอบความดีที่แลวมาตองไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกหนวยงาน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินตามขอ 4 แลว
เห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดเลื่อนอัตราคาตอบแทน
(2) ในรอบความดีที่แลวมา จนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนอัตราคาตอบแทนตองไมถูกสั่งลงโทษทาง
วินัยที่หนักกวาโทษภาคภัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงหนาที่การงานของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน
(4) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมขาดงานโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(5) ในรอบความดีที่แลวมา ตองปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
(6) ในรอบความดีที่แลวมา ตองไมลาปวยหรือลากิจสวนตัว และมาทํางานสายไมเกินจํานวน
ครั้งและวันดังนี้
(ก) การพิ จารณาผลการปฏิบั ติ งานเพื่ อประเมิ นเลื่อนขั้น ค าตอบแทน ณ วั นที่ 1
เมษายน จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน 8 ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน
8 วันทําการ และมาสายไมเกิน 6 ครั้ง
การกําหนดวันมาสายตามลักษณะพื้นที่และลักษณะงาน ดังนี้
- งานที่ ใ ห บ ริ ก ารประชาชน กํ า หนดให เ จ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านช ว งเช า ไม เ กิ น
08.15 น. ของวัน เวลา ราชการทุกวัน
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป กําหนดใหเจาหนาที่มาปฏิบัติงานในชวงเชา ไม
เกิน 08.30 น. ของทุกวัน โดยคํานึกถึงลักษณะพื้นที่
เนื่ องจากที่ ตั้ งของเทศบาลตํ าบลหว านใหญ เปน สว นราชการที่ตั้ งอยู ในพื้น ที่เ ขต
อําเภอเมืองมุกดาหาร จึงมีความจําเปนตองมีเจาหนาที่คอยใหบริการกับประชาชน
(ข) การพิ จารณาผลการปฏิ บัติ งานเพื่อประเมิ น เลื่ อนขั้ น คาตอบแทน ณ วั นที่ 1
ตุลาคม จะตองลาปวยและลากิจสวนตัวไมเกิน 7 ครั้ง และจํานวนวันลาปวยและลากิจสวนตัวรวมกันไมเกิน 7
วันทําการ และมาสายไมเกิน 6 ครั้ง
(7) วันลาตามขอ (6) ไมรวมถึงวันลาดังตอไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลาป ว ยเพราะประสบอั น ตรายในขณะปฏิ บั ติ ร าชการตามหน าที่ ห รื อในขณะ
เดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่
(ง) ลาพักผอน
(จ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมกําลังพล
(ฉ) ลาป ว ยซึ่ งจํ าเป น ต องรั กษาตั ว เป น เวลานานไม ว าคราวเดี ย วหรื อหลายคราว
รวมกันไมเกินหกสิบวันทําการ
ขอ 7 พนักงานเทศบาลซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบความดีที่แลวจะตอง
มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้
(1) พนักงานเทศบาลที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในระดับตองปรับปรุง ซึ่ง
ผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานมาก และยังไมเปนที่พอใจ โดยคะแนนประเมินต่ํากวารอยละ 60 จะไมได
รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
/(2) พนักงานเทศบาล

-4(2) พนักงานเทศบาลที่ไดรั บการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานเฉลี่ ยอยู ในระดับ ดี ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานเปนที่พอใจตามมาตรฐาน และดีตามมาตรฐาน แคคอนขางใกลเคียงกับระดับดีเดน โดยคะแนน
ประเมินอยูในระหวางรอยละ 60-89 ใหไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น
(3) พนักงานเทศบาลที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในระดับดีเดน ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานเปนที่พอใจอยางยิ่ง และดีเดนตามมาตรฐานแลว ยังปฏิบัติงานเกินกวาหนาที่ในตําแนหงของตนจน
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรเปนพิเศษอีกดวย โดยคะแนนประเมินอยูในระหวางรอยละ 90-100 ใหไดรับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
ขอ 8 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายนําขอมูลการ
ลา พฤติกรรมการมาทํางาน และการรักษาวินัยมาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 9 พนักงานจางที่มีผลการประเมินในระดับดี หรือระดับดีเดน จะไดรับการเลื่อนอัตรา
คาตอบแทนในแตละรอบการประเมินพนักงานจางมาจัดกลุมตามผลคะแนนเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี
พอใช ปรับปรุง โดยกําหนดชวงคะแนนประเมินของแตละระดับผลการประเมิน ดังนี้
ดีเดน
2.51 – 3.00 คะแนน
ดี
1.51 – 2.50 คะแนน
ควรปรับปรุง 1.00 – 1.50 คะแนน
ขอ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ใหหัวหนาหนวยงาน นําผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ไดดําเนินการตามขอ 4 มาเปนหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแลว
รายงานผลการพิจารณานั้นเสนอนายกเทศมนตรีตอไป
ขอ 11 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง ใหเปนไปตามรายละเอียดใน
ประกาศฉบับนี้
ขอ 12 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

