เรื่อง

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง
คากลางฐานในการคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
-------------------------------

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอ 6 วรรคสอง กําหนดใหการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดในอัตราไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการ
คํานวณ และใหองคการบริหารสวนตําบล ประกาศอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ไดใชเปนเกณฑใน
การคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อน
เงินเดือน
เพื่อใหการดําเนินการดานงานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เปนไปดวย
ความเรียบรอย การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงประกาศฐานในการคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการ
คํานวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เรื่อง คากลางฐานใน
การคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ ใหมีผลใชบังคับในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๓ เปนตนไป
ขอ ๓ กําหนดคากลางฐานในการคํานวณ และอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ดังนี้
“คากลาง” หมายความวา ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดกับเงินเดือนสูงสุดแตละอันดับที่พนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลไดรับตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กําหนด หารดวยสอง เพื่อใหไดตัวเลขที่จะนําไปใชคิดฐานในการคํานวณ
“ฐานในการคํานวณ” หมายความวา ตัวเลขที่จะนําไปใชในการคิดคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลแตละอันดับ โดยแบงออกเปน
(๑) ฐานในการคํานวณระดับลาง ไดแก ผลรวมของเงินเดือนต่ําสุดตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนดกับคากลาง หารดวยสอง
/(๒) ฐานในการ....
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(๒) ฐานในการคํานวณระดับบน ไดแก ผลรวมของเงินเดือนสูงสุดตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบลกําหนดกับคากลาง หารดวยสอง
(๓) คากลางฐานในการคํานวณ จากตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อใชเปนฐานในการคํานวณเลื่อนเงินเดือน
พนักงานครู องคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ดังนี้
อันดับ
ชวงเงินเดือน
ฐานในการคํานวณ
60,840 - 76,๘๐0
บน
68,560
คศ.5
29,980 - 60,830
ลาง
60,830
50,330 - 69,040
บน
59,630
คศ.4
24,400 - 50,320
ลาง
50,320
40,280 - 53,390
บน
49,330
คศ.3
19,860 - 40,270
ลาง
37,200
30,210 - 41,620
บน
35,270
คศ.2
16,190 - 30,200
ลาง
30,200
24,890 - 34,310
บน
29,600
คศ.1
15,440 - 24,880
ลาง
22,780
19,910 - 24,750
บน
22,330
ครูผูชวย
15,050 - 19,900
ลาง
17,480
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 4 ของประกาศองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง เรื่อง คากลางฐานใน
การคํานวณและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการําควณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง พ.ศ. 2563 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔ อัตรารอยละของฐานในการคํานวณที่ใชเปนเกณฑในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง และหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ในแตละครั้ง มีดังนี้
ระดับผล
ชวงคะแนนประเมิน
จํานวน
อัตรารอยละ
หมายเหตุ
การประเมิน
(รอยละ)
การลารวม
ที่ไดเลื่อนเงินเดือน
ปรับปรุง
๕๙.๙๙ ลงมา
เกิน 20 ครั้ง
๐.๐๐
มาสายเกิน ๑๕ ครั้ง
พอใช
๖๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ ไมเกิน 20 ครั้ง
๑.๐๐
มาสายไมเกิน ๑๕ ครั้ง
พอใช
๖๕.๐๐ – ๖๙.๙๙ ไมเกิน ๒๐ ครั้ง
๑.๒๐
มาสายไมเกิน ๑๒ ครั้ง
ดี
๗๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ไมเกิน 20 ครั้ง
๑.๕๐
มาสายไมเกิน ๑๐ ครั้ง
ดี
๗๕.๐๐ – ๗๙.๙๙ ไมเกิน 20 ครั้ง
๑.๘๐
มาสายไมเกิน ๘ ครั้ง
ดีมาก
๘๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ ไมเกิน 15 ครั้ง
๒.๑๐
มาสายไมเกิน ๖ ครั้ง
ดีมาก
๘๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ไมเกิน 15 ครั้ง
๒.๓๐
มาสายไมเกิน ๔ ครั้ง
ดีเดน
๙๐.๐๐ – ๙๔.๙๙ ไมเกิน 15 ครั้ง
๒.๕๐
มาสายไมเกิน ๒ ครั้ง
ดีเดน
๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ไมเกิน 10 ครั้ง
๓.๐๐
ไมเคยมาสาย
โดยมีจํานวนวันลาตามที่กําหนด ยกเวน ลาอุปสมบทฯ ลาคลอดบุตร ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปน
เวลานานฯ ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาที่ฯ ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพล ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรฯ และลาไป
ฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ หากคะแนนประเมินไมสอดคลองกับจํานวนวันลาและการมาสายตามที่กําหนด ใหไดเลื่อน
เงินเดือนลดลั่นลงไป ๑ อัตรา/ระดับ”
พนั ก งานครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาให เ ลื่ อ นเงิ น เดื อ นในแต ล ะครั้ ง
ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.อบต.จ.นม. กําหนด ไมมีการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และตอง
ไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน
ขอ ๕ ใหใชหลักเกณฑตามประกาศนี้ ตั้งแตการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
เปนตนไป
ขอ ๖ กรณีมีปญหาหรื อเหตุ ขัดของในขณะเดิน ทางมาปฏิบั ติราชการ หรือมีการปฏิบัติร าชการ
กอนเดินทางเขามาถึงสถานที่ทํางาน เชน ติดตอราชการที่อําเภอ ธนาคาร สํารวจ/ตรวจงาน/พื้นที่กอสราง
หรือปฏิบัติราชการอื่นที่ไดรับมอบหมาย เปนตน ใหถือวาผูนั้น ไดมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการปกติ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนตรี กรกิ่ง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูหลวง
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