ประกาศเทศบาลตาบลปากปวน
เรื่ อง มาตรฐานการปฏิบัติงาน สานักปลัด เทศบาลตาบลปากปวน
**************
เพื่อเป็ นการป้ องกันการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบ และเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสานักปลัดเทศบาลเป็ นหน่วยงานที่สาคัญของเทศบาลตาบลปากปวน มีหน้าที่ปฏิบตั ิราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ และผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ในเนื้อหาของงาน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสื อสั่งการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ดังนั้น เพื่อเป็ นการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิงานให้พนักงานเทศบาล ลู กจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง มีมาตรฐานทางคุณธรรม และจริ ยธรรม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อเป็ นการปลู ก
จิตสานึ ก ทัศนคติและค่านิ ยม รักษามาตรฐานแห่ งความดี ธารงไว้ซ่ ึ งศักดิ์ ศรี เกี ยรติคุณ ความเลื่ อมใส
ศรัทธา ได้ผลสัมฤทธิ์ ของงาน จึงกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน เพื่อถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
สานักปลัดเทศบาลตาบลปากปวน
๑. คู่มือการปฏิบตั ิงานการเจ้าหน้าที่
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ
(นายนิยม ดวงศรี )
นายกเทศมนตรี ตาบลปากปวน

คู่มือการปฏิบัตงาน
งานการเจ้ าหน้ าที่ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลปากปวน

ประกาศเทศบาลตาบลปากปวน
เรื่ อง หลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
***********************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริ หารงานบุ คคลส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 และข้อ 40 แห่ งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่ อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การ
โอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และคณะกรรมการ
กลางพนัก งานเทศบาล ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2545 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2545 ได้มี ม ติ ใ ห้ ก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลไว้ ดังต่อไปนี้
1. ในหลักเกณฑ์น้ ี
"ปี " หมายความว่า ปี งบประมาณ
"ครึ่ งปี แรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม
"ครึ่ งปี หลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน
"ครึ่ งปี ที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครึ่ งปี แรกหรื อครึ่ งปี หลัง ที่ผา่ นมาแล้วแต่กรณี
2. ให้ผูบ้ งั คับบัญชาและผู ท้ ี่ได้รับมอบหมายประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลปี ละสองครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลกาหนด
3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้เลื่อนปี ละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่ งปี แรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปี ที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่ งปี หลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปี ถัดไป
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสู งของอันดับเงินเดือน
สาหรับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
5. พนักงานเทศบาลซึ่ งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นในแต่ละครั้งต้อง
อยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้ปฏิ บตั ิ งานตามหน้าที่ ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรื อความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 2 แล้วเห็น
ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้น
(2) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินยั ที่
หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
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หน้าที่ราชการหรื อความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่ งมิใช่ความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษในกรณี ที่พนักงานเทศบาลผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สมควรได้
เลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนและได้ถู ก งดเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนเพราะถู ก สั่ ง ลงโทษทางวินัย หรื อถู ก ศาลพิ พ ากษาใน
คดีอาญาให้ลงโทษในกรณี น้ นั มาแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาเลื่ อนขั้นเงิ นเดือนประจาครึ่ งปี ต่อไปให้ผูน้ ้ นั ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน หรื อวันที่ 1 ตุลาคม ของครั้งที่จะได้เลื่อนเป็ นต้นไป
(3) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(4) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(5) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
(6) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรื อไปศึกษา อบรม
หรื อดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษาฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ต้องได้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
(7) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ลา หรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกเทศมนตรี หรื อผู ้
ซึ่ งได้รับมอบหมายกาหนดเป็ นหนังสื อไว้ก่อนแล้ว โดยคานึ งถึ งลักษณะงานและสภาพท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั
ของแต่ละส่ วนราชการหรื อหน่วยงาน
(8) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการหกเดือน โดยมีวนั ลาไม่เกินยีส่ ิ บสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิ บวัน
(ค) ลาป่ วยซึ่ งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราวรวมกันไม่
เกินหกสิ บวันทาการ
(ง) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรื อในขณะเดินทางไป
หรื อกลับจากปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
(ช) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกิ นยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิ จส่ วนตัวและวันลาป่ วยที่ไม่ใช่ วนั
ลาป่ วยตาม (8) (ง) ให้นบั เฉพาะวันทาการ
6. พนักงานเทศบาลซึ่ งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้อง
เป็ นผูอ้ ยู่ในหลัก เกณฑ์ที่ จะได้รับ การพิจารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนครึ่ งขั้นตามข้อ 5 และอยู่ในหลัก เกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
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(1) ปฏิ บ ัติ ง านตามหน้า ที่ ไ ด้ผ ลดี เ ด่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์และผลดียงิ่ ต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อได้คน้ คว้าหรื อประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ ง
หนึ่งซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการเป็ นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการตามความคิดริ เริ่ ม
หรื อได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรื อสิ่ งประดิษฐ์น้ นั
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตรายมาก หรื อมีการต่อสู ้ที่เสี่ ยง
ต่อความปลอดภัยของชีวติ เป็ นกรณี พิเศษ
(4) ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็ นพิเศษ และปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่ อย ยากลาบากเป็ นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียงิ่ เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็ จเป็ นผลดียงิ่
แก่ประเทศชาติ
7. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ชั้นต้นหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายนาผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานที่ได้ดาเนินการ
ตามข้อ 2 มาเป็ นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนครั้งที่หนึ่ งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับ
ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินยั การปฏิบตั ิตามเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล
และข้อ ควรพิ จ ารณาอื่ น ๆ ของผู ้น้ ั น แล้ ว รายงานผลการพิ จ ารณานั้ น พร้ อ มด้ ว ยข้อ มู ล ดัง กล่ า วต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้ นไปตามลาดับจนถึ งนายกเทศมนตรี ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้
ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาชั้ น เหนื อ แต่ ล ะระดับ ที่ ไ ด้ รั บ รายงานเสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
นายกเทศมนตรี ดว้ ย
8. การพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและผลสัมฤทธิ์ ของงานให้นบั ช่วงเวลาการปฏิบตั ิราชการ
และการปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (8) (ช) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเกณฑ์ เว้นแต่ ผูอ้ ยูใ่ น
หลักเกณฑ์ตามข้อ 5 (5) หรื อ (6) ให้นบั ช่วงเวลาปฏิบตั ิราชการไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือนเป็ นเกณฑ์พิจารณา
ในกรณี ที่พนักงานเทศบาลผูใ้ ดโอน เลื่อนตาแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการใน
ต่างกระทรวง ทบวง กรม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานนอกเหนื อหน้าที่หรื องานพิเศษอื่นใดหรื อลาไป
ปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (8) (ช) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาให้นาผลการปฏิบตั ิราชการและ
การปฏิบตั ิงานของผูน้ ้ นั ทุกตาแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย
9. ในการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนแต่ละครั้ ง นายกเทศมนตรี พิจารณารายงานผลจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ 7 ถ้าเห็ นว่าพนักงานเทศบาลผูใ้ ดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือนครึ่ งขั้นตามข้อ 5 และปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานเทศบาล ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู ้
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นั้นครึ่ งขั้น ถ้าเห็นว่าพนักงานผูน้ ้ นั มีผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้น เงินเดือนให้แก่
ผูน้ ้ นั หนึ่ งขั้นในกรณี ที่พนักงานเทศบาลผูใ้ ดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครึ่ งปี แรกไม่ถึงหนึ่ งขั้น ถ้าในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อนครึ่ งปี หลัง นายกเทศมนตรี ได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานครึ่ งปี แรกกับครึ่ งปี หลัง
รวมกั น แล้ ว เห็ น ว่ า มี ม าตรฐานสู งกว่ า การที่ จ ะได้ รั บ การเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นหนึ่ งขั้น ส าหรั บ ปี นั้ น
นายกเทศมนตรี อาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี ของพนักงานผูน้ ้ นั เป็ นจานวนหนึ่งขั้นครึ่ งได้แต่ผล
การปฏิบตั ิงานทั้งปี ของพนักงานผูน้ ้ นั จะต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการ
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม
(2) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อได้คน้ คว้า หรื อประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่ งหนึ่งซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
(3) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตราย หรื อมีการต่อสู ้ที่เสี่ ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวติ
(4) ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
และปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(5) ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่ อย ยากลาบากและงาน
นั้นได้ผลดีเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(6) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิ จการอย่างใดอย่างหนึ่ งจนสาเร็ จเป็ นผลดีแก่
ประเทศชาติ ในกรณี ที่พนักงานเทศบาลผูใ้ ดมี ผลการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในเกณฑ์ที่ค วรจะได้รับการเลื่ อนขั้น
เงิ นเดื อนครึ่ งปี แรกหนึ่ งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนหนึ่ งขั้นให้ได้ เพราะมีขอ้ จากัดเกี่ ยวกับจานวน
เงินที่จะใช้เลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนของส่ วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงิ นเดื อนครึ่ งปี หลัง พนักงานเทศบาล
ผูน้ ้ ันมี ผ ลการปฏิ บตั ิ ง านอยู่ใ นเกณฑ์ไ ด้รับ การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนหนึ่ งขั้นอี ก และไม่ มี ข ้อจากัดเกี่ ยวกับ
จานวนเงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกเทศมนตรี อาจมีคาสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปี
ของพนักงานเทศบาลผูน้ ้ นั เป็ นจานวนสองขั้นได้
10. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (8) (ช) ให้นายกเทศมนตรี พิจารณาสั่งเลื่ อน
ได้ครั้งละไม่เกินครึ่ งขั้นเมื่อผูน้ ้ นั กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ควร
จะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกเทศมนตรี กาหนด
11. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง ถ้านายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้พนักงาน
เทศบาลผูใ้ ดได้เลื่อนขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานเทศบาลผู ้
นั้นว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนมีคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้นายกเทศมนตรี รอการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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ไว้ก่อน และให้กนั เงิ นสาหรั บเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนไว้ด้วย เมื่อการสอบสวนและการพิจารณาแล้วเสร็ จ ให้
นายกเทศมนตรี พิจารณาดังนี้
(1) ถ้าผูถ้ ู กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่มีความผิด หรื อจะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์
ให้สั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนที่รอการเลื่ อนไว้ได้ ถ้าได้รอการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนไว้เกิ นหนึ่ งครั้งให้สั่งเลื่ อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็
ตาม
(2) ถ้า ผู ถ้ ู ก แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนจะต้อ งถู ก ลงโทษตัด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดขั้น
เงินเดือน ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่ งครั้งให้งดเลื่อน
ขั้นเงิ นเดื อนที่ รอการเลื่ อนไว้ในครั้งที่ จะถู กลงโทษ ถ้าผูน้ ้ นั ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุ อื่นที่ มิใช่
เพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดื อนใน
ครั้งที่จะได้เลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนครั้งสุ ดท้าย แต่ถา้ เป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมาย ว่า
ด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น ให้งดเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนที่ นายกเทศมนตรี ได้รอการเลื่ อนขั้น
เงินเดือนไว้ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่ งปี สุ ดท้ายก่อนที่ผนู ้ ้ นั จะพ้นจากราชการ ส่ วนในครั้งอื่นให้สั่งเลื่ อน
ขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
(3) ถ้าผูม้ ีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีคาสั่งลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออกจาก
ราชการหรื อมีคาสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรื อมัวหมอง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้งที่ได้รอ
การเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นไว้ก ารพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นตาม (1) (2) และ (3) ส าหรั บ ผู ้ที่ ถู ก แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงหลายกรณี ให้แยกพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไป
12. ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง นายกเทศมนตรี เห็นสมควรให้ผใู ้ ดได้เลื่อน
ขั้นเงินเดือน แต่ปรากฏว่าผูน้ ้ นั ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อความผิดที่
ทาให้เสื่ อมเสี ยเกี ยรติศกั ดิ์ ของตาแหน่ ง หน้าที่ ราชการของตน ซึ่ งมิ ใช่ ความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาท
ความผิดลหุ โทษ หรื อความผิดที่พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ต่างให้ และศาลได้ประทับฟ้ องคดีน้ นั แล้ว
ก่อนมีคาสั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน ให้นายกเทศมนตรี รอการเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนไว้ก่อน และให้กนั เงิ นสาหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ดว้ ย เมื่อศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว ให้นายกเทศมนตรี พิจารณา ดังนี้
(1) ถ้าศาลพิพากษาว่าผูน้ ้ นั ไม่มีความผิด ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่ อนไว้ได้ถา้ ได้
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่ งครั้ง ให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่ อน
ขั้นเงินเดือนไว้ แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม
(2) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษเบากว่าโทษจาคุก ให้งดเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนที่รอการเลื่ อนไว้
ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้ง ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ในครั้งที่ศาลพิพากษา
ให้ลงโทษ ถ้าผูน้ ้ นั ได้ออกจากราชการไปแล้วด้วยเหตุ อื่นที่มิใช่ เพราะเหตุ เกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุ ดท้าย
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แต่ถ้าเป็ นผูพ้ น้ จากราชการไปเพราะเหตุ เกษี ยณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็ จบานาญข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่น ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นายกเทศมนตรี ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ในวันที่ 30 กันยายนของครึ่ ง
ปี สุ ดท้ายก่อนที่ผนู ้ ้ นั จะพ้นจากราชการ ส่ วนในครั้งอื่นให้สงั่ เลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้
รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้
(3) ถ้าศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุกหรื อโทษหนักกว่าจาคุก ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก
ครั้งที่ได้รอการเลื่ อนขั้นเงินเดื อนไว้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดื อนตาม (1) (2) และ (3) สาหรับผูท้ ี่ถูกฟ้อง
คดีอาญาหลายคดีให้แยกพิจารณาเป็ นคดี ๆ ไป
13. ในกรณี ที่นายกเทศมนตรี ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลผูใ้ ดไว้เพราะเหตุ
ถู กแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11 และเหตุถูกฟ้ องคดีอาญาตามข้อ 12 ให้ผูม้ ีอานาจดังกล่าวรอ
การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนผูน้ ้ นั ไว้จนกว่าการสอบสวนและการพิจารณาทางวินยั แล้วเสร็ จและจนกว่าศาลมีคา
พิพากษาแล้วจึงให้ผมู ้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม ข้อ 11 (1) (2) หรื อ (3)
หรื อตามข้อ 12 (1) (2) หรื อ (3) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยถือเกณฑ์จานวนครั้งที่จะต้องงดเลื่ อนขั้น เงินเดือนที่
มากกว่ า เป็ นหลัก ในการพิ จ ารณา เว้น แต่ ผู ้น้ ัน ได้พ ้น จากราชการไปแล้ ว ตามผลของการถู ก แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 11 หรื อตามผลของการถูกฟ้ องคดีอาญาตามข้อ 12 กรณี ใดกรณี หนึ่ง จึงจะ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอการเลื่อนไว้ได้ตามผลของกรณี น้ นั โดยไม่ตอ้ งรอผลของอีกกรณี หนึ่ง
14. ในกรณี ที่นายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล
ผูใ้ ด แต่ผนู ้ ้ นั จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ให้นายกเทศมนตรี สั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญให้ผูน้ ้ นั
ใน วันที่ 30 กันยายนของครึ่ งปี สุ ดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการ
15. ในกรณี ที่นายกเทศมนตรี พิจารณาเห็ นสมควรเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนให้พนักงานเทศบาล
ผูใ้ ด แต่ผูน้ ้ นั ได้ตายในหรื อหลัง วันที่ 1 เมษายน หรื อวันที่ 1 ตุ ลาคมหรื อออกจากราชการไม่ ว่า ด้วยเหตุ
ใดๆ หลังวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคม แต่ก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่ อนขั้นเงินเดื อนในแต่ละครั้ง ผูม้ ีอานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั ย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายนหรื อวันที่ 1 ตุลาคมครึ่ งปี
ที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ได้พน้ จากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นไปก่อนที่จะมีคาสั่งเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนเพื่อประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จบานาญ
นายกเทศมนตรี จะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั ย้อนหลังไปถึงวันที่ 30 กันยายนของครึ่ งปี สุ ดท้าย
ที่จะได้เลื่อนนั้นก็ได้
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16. พนักงานเทศบาลผูใ้ ดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนได้ครึ่ งขั้นตามข้อ 5
เนื่ องจากขาดคุ ณสมบัติเกี่ ยวกับระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ราชการ การลาหรื อการมาทางานสายตามที่ กาหนด
แต่นายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้โดยมีเหตุผลเป็ นกรณี พิเศษ ให้นายกเทศมนตรี
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็ นการเฉพาะราย
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ดวงศรี )
นายกเทศมนตรี ตาบลปากปวน

ประกาศเทศบาลตาบลปากปวน
เรื่ อง การปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้ างประจา พนักงานจ้ างตามภารกิจ พนักงานจ้ างทัว่ ไป
.......................................
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิ ราชการและการปฏิ บตั ิ ตนได้อย่างเหมาะสม เทศบาลตาบล
ปากปวน จึงได้ออกประกาศเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการและการพิจารณาความดี ความชอบ
ประจ าปี อาศัย อ านาจในการพิ จ ารณาตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจัง หวัด เลย
เรื่ อง หลัก เกณฑ์และเงื่ อนไขเกี่ ย วกับ การบริ หารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2545
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เลย เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. การมาปฏิ บตั ิ ราชการในรอบครึ่ งปี ครั้ งที่ 1 หรื อครั้ งที่ 2 ในแต่ละครั้ ง หากพนักงาน
เทศบาล ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทัว่ ไป มาปฏิ บตั ิราชการตรงตามเวลา
ไม่สาย ไม่ขาด หรื อไม่ละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่ราชการ มีความเสี ยสละและอุทิศเวลาราชการจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่ งปี งบประมาณ
2. การมาปฏิ บ ัติ ร าชการในรอบครึ่ งปี ครั้ งที่ 1 (1 ต.ค. - 31 มี .ค.) มาสายไม่ เ กิ น 7 ครั้ ง
ลากิ จ และลาป่ วยรวมไม่ เ กิ น 23 วัน วัน ท าการจะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นในรอบครึ่ ง
ปี งบประมาณ
3. การมาปฏิ บ ัติ ร าชการในรอบครึ่ งปี ครั้ งที่ 2 (1 เม.ย. - 30ก.ย.) มาสายไม่ เ กิ น 7 ครั้ ง
ลากิ จ และลาป่ วยรวมไม่ เ กิ น 23 วัน วัน ท าการ จะได้รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้น เงิ น เดื อ นในรอบครึ่ ง
ปี งบประมาณ
4. การมาปฏิ บ ตั ิ ราชการในรอบครึ่ งปี ครั้ งที่ 1 หรื อครั้ งที่ 2 ในแต่ ล ะครั้ ง หากพนัก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว่ ไป มาสายเกิน 8 ครั้ง หรื อลากิจและลา
ป่ วยรวมแล้วเกิ น 23 วัน วันท าการ หรื อจงใจ ละเลย ละทิ้ ง ทอดทิ้ ง หน้า ที่ ราชการ อาจจะไม่ ไ ด้รับการ
พิจารณาความดี ความชอบเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี พิเศษในรอบระยะเวลา
นั้นๆ และอาจจะถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั
ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศเทศบาลตาบลปากปวน เรื่ อง การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ของพนัก งานเทศบาล ลู ก จ้า งประจา พนัก งานจ้า งตามภารกิ จ พนัก งานจ้า งทัว่ ไป เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการ
ประเมินประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
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ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปของเทศบาลตาบลปากปวน เพื่อนาเสนอพิจารณาความดี ความชอบใน
การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อนรวมทั้งการประเมินเลื่ อนระดับ หรื อใช้ในการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาจ้าง หากกรณี
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิ จและลู กจ้างทัว่ ไปของเทศบาลตาบลนาหนองทุ่ม
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ หรื อประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษ
ทางวินยั ใน 5 สถาน ตามที่ประกาศกาหนดไว้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายนิยม ดวงศรี )
นายกเทศมนตรี ตาบลปากปวน

