
❖ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและมาตรการด าเนินการทางวินัย 

…………………………… 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น

อิสระในการบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนด

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร

และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหาร งาน

บุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จึงประกาศมาตรการ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจและมาตรการด าเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ดังนี้ 

๑. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

๑.๑ มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล และน าไปประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 

๑) ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 

๒) มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๓) การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 

๔) การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๕) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า ๑๐ ประการ 

- ตรงต่อเวลา 

- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

- ท างานด้วยความกระตือรือร้น 



- อ่อนน้อมถ่อมตนไม่พูดจาโอ้อวด 

- สะอาดเป็นระเบียบ (5 ส.) 

- ประหยัดรู้คุณค่าของเงินและสิ่งของเครื่องใช้ 

- พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

- ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง ระลึกถึงบุญคุณคน 

- แยกแยะเรื่องส่วนตัวและรับผิดชอบในหน้าที่ 

- ท างานเป็นทีม 

๑.๒ จัดให้มีการลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 

๑.๓ จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การ 

จัดกิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น 

๒. มาตรการด าเนินการทางวินัย 

๒.๑ มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัย 

ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วน 

ต าบลท่าโพธิ์ทราบ 

๒.๒ มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 

๓ ครั้ง ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ 

๑) การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 

๒) การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี 

กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

๓) การขาดเวรยามรักษาสถานที่ราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับ

ประชาชนหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

๔) การทะเลาะวิวาทกันเอง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(นางทวินตรา   ทรงคาศรี) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล, 

เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

------------------------------- 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 , และประกาศก.อบต.จ.อุดรธานี 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่  12 ตุลาคม 2559  ได้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การ

บริหารส่วนต าบล, และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้อง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ  ให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้าจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

พนักงานส่วนต าบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล, เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง”  

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 

3. ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล, เลื่อนขั้นเงินเดือน

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล, และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุม

เส้า โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนฯ ดังนี้ 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
1. ในหลักเกณฑ์นี้ 



  "ปี"  หมายความว่า  ปีงบประมาณ 

  "ครึ่งปีแรก"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม 

  "ครึ่งปีหลัง"  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่ 30 กันยายน 

  "ครึ่งปีที่แล้วมา"  หมายความว่า  ระยะเวลาครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีหลังที่ผ่านมา แล้วแต่กรณี

  2.   ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลปีละสองครั้ง ตาม

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  3.   การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนปีละสองครั้ง   ดังนี้ 

(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้
เลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 

 

       (2)  ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้

เลื่อน ในวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป  

  4.   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับหรือระดับ

เงินเดือนส าหรับประเภทต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งนั้น   

  5.   พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ันในแต่ละครั้งต้องอยู่

ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ 202 แล้ว 
เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  

 (2)  ในครึ่งปีที่แล้วต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล

พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิข์องต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (3)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 

  (4)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  (5)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ

ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 



  (6)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ การ

วิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  (7)  ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน     

  (8)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละ

ส่วนราชการหรือหน่วยงาน   

  (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันแต่

ไม่รวมถึงวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 

         (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

         (ข)  ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 

         (ค)  ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว           

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 

         (ง)  ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะ          

เดินทางไป หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

         (จ)  ลาพักผ่อน 

         (ฉ)  ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

         (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

         (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

         (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้

นับเฉพาะวันท าการ 



  6.   พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้อง

เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการ

ใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 

  (1)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่าง

ที่ดีได้ 

  (2)  ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ ง

หนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรอง

ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

  (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้   เสี่ยง

ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

  (4)  ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

เป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

  (5)  ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ

และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

  (6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่

ประเทศชาติ 

  7.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 5  และข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้นน าผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 2 มาเป็นหลักในการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน 

การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอ่ืนๆ ของผู้นั้นแล้วรายงาน

ผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

  ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือแต่ละระดับที่ได้รับ          

รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 



  8. การพิจารณาผลการปฏิบัติ ง านและผลสัมฤทธิ์ ของงาน  ให้นับช่วง เวลาการ               

ปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานตามข้อ 5 (9)  ในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์ เว้นแต่  ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 

5 (5) หรือ (6) หรือ (7) ให้นับช่วงเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือนเป็นเกณฑ์พิจารณา 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ ใดโอน เลื่อนต าแหน่ง ย้าย  สับเปลี่ยนหน้าที่ ไปช่วย               

ราชการในหน่วยงานอ่ืน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอ่ืนใดหรือลาไป

ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แล้วมาให้น าผลการปฏิบัติราชการและการ

ปฏิบัติงานของผู้นั้นทุกต าแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาด้วย 

  9.   ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 

รายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามข้อ 7 ประกอบกับข้อ 11 ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์

ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5 และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้

เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานผู้นั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน

ให้แก่ผู้นั้น 

หนึ่งขั้น 

  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขึ้นให้ได้เพรามีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโควตา

ที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลังพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมี

ผลการปฏิบัติงานและอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวน

เงินที่จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้ง

ปีของข้าราชการผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ ทั้งนี้  ต้องอยู่ในโควตาร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการที่ครอง

ต าแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม    

  10.   การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมา          

ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช) หรือลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้าน

อาชีพตามข้อ 5 (9) (ฌ) ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น ทั้งนี้  ให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  11.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                              

พนักงานส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วน

ต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลมี



สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้ วย และให้พนักงานส่วนต าบลที่

รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 

12.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา มาเป็นเหตุ ใน

การไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

13.  ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์และถูก

ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย

เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

และเป็นการถูกลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกัน ถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูก

ลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซ้ าอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุ

จากการกระท าความผิดเดียวกันนั้นไม่ได้ 

14.  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ

เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ 

15.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น

จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญใน

วันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ 

16.  ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้น

ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้น

เงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 

17.  พนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตาม

ข้อ 5 เพราะเหตุเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย ตามท่ีก าหนด หรือเหตุจ าเป็น

นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่ต้องเลื่อนขั้น

เงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้น ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอ ก.อบต.จังหวัด  พร้อมด้วย

เหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบด้วย จึงจะสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 



ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล           

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป              

ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูฯ จากเดิมเลื่อนเงินเดือนเป็น

ขั้น      เป็นการเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า

ต าแหน่ง      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1. บัญชีเงินเดือนให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากทาง

การศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า

ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

(ภาพ-ตาราง 1) 

 

 

 

2. ให้ใช้ฐานในการค านวณและช่วงเงินเดือนในแต่ละอันดับตามมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซ่ึงมีมติเห็นชอบก าหนดช่วงเงินเดือนและฐานในการ

ค านวณ ดังนี้ 



 

 4. เพ่ือประโยชนในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอยางเปนธรรม ใหองคกรปกครองสวนท

องถิ่นบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  4.1 ใหเลื่อนในอัตรารอยละที่แตกตางกันตามคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ภายในวงเงินรวมรอยละ 3 ของอัตราเงินเดือนรวมของขาราชการหรือพนักงานครูฯ ทั้งหมดที่มีตัวอยูจริง ณ 

วันที่ 1 มีนาคมหรือ 1 กันยายน (ใหนับรวมอัตราเงินเดือนของผูที่ไปชวยราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือสวนราชการอ่ืนดวย) 

  4.2 ใหเลื่อนเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนในแตละครั้งไมเกินรอย

ละ 6ของฐานในการค านวณ จะใชวิธีการหารเฉลี่ยใหแตละคนไดรับการเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่เทากันไมได

การค านวณจ านวนเงินส าหรับการเลื่อนเงินเดือนถามีเศษไมถึงสิบบาท ใหปดเปนสิบบาท 

  4.3 ผูที่ไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือน ใหค านวณรอยละที่ไดเลื่อน

จาก 

ฐานในการค านวณของอันดับเงินเดือนของต าแหนงและวิทยฐานะที่ด ารงอยู 

  4.4 การแบงกลุมเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ใหแบงขาราชการหรือพนักงานครูฯ ออกเปน 2 

กลมุ ดังนี้ 

  กลุมที่ 1 ขาราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับครูผูชวย, คศ.1, คศ.2 

และ คศ.3 

  กลมุที่ 2 ขาราชการหรือพนักงานครูฯ ที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 และ คศ.5 



 ทั้งนี้ ในแตละกลุมใหบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยแยกวงเงินเพื่อใชเลื่อนเงินเดือน

ออกเปน 2 กลุม และใหเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแตละกลุมกอน หากวงเงินเดือนของกลุมใดมีเหลือจึง

สามารถเกลี่ยไปใหกลมุอ่ืนไดดังนี้ 

  กลมุที่ 1 ครูผูดูแลเด็ก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูชวย และครู 

  กลมุที่ 2 ผูอ านวยการสถานศึกษา รองผูอ านวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก 

  4.5 ใหยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปดเผย โปรงใส และพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอผูเรียนเปนหลัก ประกอบกับความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวงเงินร

อยละ 3 ที่ค านวณได มาเปนขอมูลส าคัญประกอบการพิจารณาก าหนดอัตรารอยละในการเลื่อนเงินเดือนข

าราชการ 

หรือพนักงานครูฯ แตละคน 

  4.6 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศอัตรารอยละของฐานในการค านวณท่ีได

ใช 

เปนเกณฑในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน โดยตองประกาศใหทราบเปนการทั่วไปอยางชาที่สุดพรอมกับการ

มีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 5. กรณีผูที่ไปชวยราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือสวนราชการอ่ืน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการอ่ืนที่ขาราชการหรือพนักงานครูฯ มาชวยราชการแจงผลการปฏิบัติงาน

ใน 

ชวงที่ชวยราชการไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด เพ่ือประกอบการพิจารณาและสั่งเลื่อนเงินเดือน 

 6. การเลื่อนเงินเดือนแตละรอบในแตละครั้งใหเลื่อนไมเกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือน 

ส าหรับ 

ผูที่ไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับในรอบที่ผานมา การออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือนรอบใหมใหออกค าสั่งใหได

รับเงินเดือนสูงกวาขั้นสูงของอันดับเงินเดือนตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดกอน แลวจึงออกค าสั่งเลื่อน

เงินเดือน 



 7. การเลื่อนเงินเดือนผูที่ไดรับการเลื่อนหรือแตงตั้งใหด ารงต าแหนงใหม (ยาย) หรือการ

รับโอนในระหวางครึ่งปของการเลื่อนเงินเดือน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัดปจจุบันเปนผูออกค าสั่ง

เลื่อน 

หรือแตงตั้งใหด ารงต าแหนงใหม (ยาย) หรือรับโอนกอน แลวจึงด าเนินการสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยน าคะแนนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการเดิมมาประกอบการพิจารณาเลื่อน 

เงินเดือนดวย 

 8. การแจงผลการเลื่อนเงินเดือน ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีการแจงผล 

การเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการหรือพนักงานครูฯ แตละคนทราบเปนขอมูลเฉพาะเปนรายบุคคล 

 9. รายงานผลการเลื่อนเงินเดือน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการด าเนินการ

ให ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน 5 วันท าการนับแตออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 

กระบวนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ท าหนาที่ พิจารณาและรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นตอนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือประกอบการพิจารณา สั่งเลื่อนเงินเดือน จ านวนไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย 1) 

รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหัวหนาสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับ

มอบหมาย เปนประธานกรรมการ 2) หัวหนาสวนราชการหรือผูบริหารสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนท

องถิ่น จ านวน ไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ 3) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบงาน

บริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ่น เปนเลขานุการ  

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน ผูที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง  

ตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

(1) ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใชหรือรอยละหก

สิบ  

(2) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาล 

พิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ท าใหเสื่อมเสีย 

เกียรติศักดิ์ตอต าแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(3) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน  

(4) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  



(5) ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 

หรือไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย  

(6) ในครึ่งปที่แลวมา ส าหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน  

(7) ในครึ่งปที่แลวมา ส าหรับผู ไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการ หรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน  

(8) ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองคกรปกครอง ส

วนทองถิ่นก าหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งขององคกร ปก

ครองสวนทองถิ่นหรือสถานศึกษา  

(9) ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวันแตไมรวมถึง วัน

ลาตาม (6) หรือ (7) และวันลา ดังตอไปนี้  

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวัน

ลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน  

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน  

(ค) ลาปวยซึ่งจ าเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม

เกินหกสิบวันท าการ 4  

(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไป 

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที ่ 

(จ) ลาพักผอน  

(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  

(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  

(ซ) ลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตาม

กฎหมาย  

(ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพการนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลา

กิจสวนตัวและวันลาปวย ที่ไมใชวันลาปวย ตาม (9) (ง) ใหนับเฉพาะวันท าการ  



การเลื่อนเงินเดือนผูที่ไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน ผูใดไมอยูในหลัก

เกณฑที่จะเลื่อนเงินเดือนไดตามขอ 11 เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ ระยะเวลาปฏิบัติราชการ การลาหรือ

การมาท างานสาย ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทั่วไปนี้ แตนายกองคกร ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร

เลื่อนเงินเดือนใหโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ ใหนายกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นเสนอ ก.จ.จ ก.ท.จ หรือก.

อบต.จังหวัด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบสั่งเลื่อนเงินเดือนเปนการเฉพาะรายได ในอัตราไมเกินรอยละสอง

ของฐานการค านวณเงินเดือนของผูนั้น 

• การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 8 

ธันวาคม 2559)   

ข้อ  29  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี     ให้พนักงานจ้างเว้นแต่

พนักงานจ้างทั่วไป ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาในต าแหน่งที่จะเลื่อน
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 8 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน) เพ่ือจูงใจให้พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานของตนได้
อย่างมีประสิทธิภายและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี  

2) พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี
ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 4 ของ

อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ณ วันที่ 1 กันยายน  

กรณีพนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทนถึงขั้นสูงของอัตราค่าตอบแทน ให้ได้รับอัตรา

ค่าตอบแทนพิเศษได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงต าแหน่งนั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทน

พิเศษตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่มีการประเมินถึง 30 กันยายนของปีถัดไป 

ข้อ 30 ในกรณีที่มีการค านวณเพ่ือปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน 

หากค านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท 

ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาจ้าง

ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29 โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบ

ปีที่แล้วมาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 



(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี  

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

(5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพีธี ฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 120 วัน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับ

การฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับ

เฉพาะวันท าการ 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

 

   

                     (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 


