
 
 
 
   
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓    

 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ข้อ 
๘ , ข้อ ๙  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น   และหนึ่งขั้น ในแต่ละ
ครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  รวมถึงการมาปฏิบัติราชการต้องไม่ลา  หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้ง
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน  นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีข้าราชการ
จ านวนทั้งหมด  ๑๘  คน  ลูกจ้างประจ า ๑ คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๖ คน รวมทั้งสิ้น  ๒๕ คน  โดยแต่ละต าแหน่ง
มีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่
รับผิดชอบงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน  มีความช านาญงานในหน้าที่แตกต่างกัน  และโดยที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  อันประกอบด้วย  หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๙  ในบางฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือน 
พฤษภาคม  กันยายน)  เมื่อมีฝนตกอาจท าให้พ้ีนที่ในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาภัยน้ าท่วมและในฤดูร้อนในแต่ละ
หมู่บ้านมักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง  ในส่วนของพนักงานส่วนต าบล จึงต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี  ดังนั้นในการลาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลช่อระกา  ขอให้พนักงานแต่ละคนได้พิจารณาถึง
ความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง  ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอประกาศก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนประจ าปี ดังต่อไปนี้ 
  

๑. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  (ร้อยละ ๙๐  ขึ้นไป) 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน  ๑๕  วันท าการ  (หมายถึงการลาทุกประเภท  

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่มาท างานสาย  ไม่เกิน  ๒๐  ครั้ง 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ 
(๗) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ยกย่อง  หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน  องค์กร  สถาบันภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน  ซึ่งปรากฏชื่อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
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๒. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  (ร้อยละ  ๘๐  แต่ไม่ถึงร้อยละ  ๙๐) 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน  ๒๓  วันท าการ  (หมายถึงการลาทุกประเภท  

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่มาท างานสายเกิน  ๒๔  ครั้ง/ป ี
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย  ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์  ไม่ถูกสั่งพัก

ราชการ  ไม่ขาดราชการ 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบสี่เดือน 

๓. ผู้ที่ไม่มีสิทธิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
(๑) การประเมินผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง  (ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน  ๒๓  วันท าการ  (หมายถึงการลาทุกประเภท  

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่มาท างานสายเกิน  ๒๔  ครั้ง/ป ี
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย  ขาดราชการ 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ปฏิบัติราชการน้อยกว่าสี่เดือน 

   

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ๐.๕  ขั้น 
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วยความสามารถ  และด้วยความอุตสาหะ 

จนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์  หรือไม่ถูกศาลพิพากษา

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ม าให้เสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า  ๒ เดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๔  เดือน  หรือ

ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๔  เดอืนก่อนถึงแก่ความตาย 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า  ๔  เดือน 
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน

ต่างประเทศ  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า  ๔  เดือน 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่ลา  หรือมาท าสายเกินจ านวน    
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ  ๖  เดือน  โดยมีวันลาไม่เกิน  ๒๓  วัน  แต่ไม่

รวมถึงวันลาตาม  (๖)  หรือ  (๗)  และวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลา

ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน  ๙๐  วัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตวัเป็นเวลานาน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวไม่เกิน  ๖๐ วันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือขณะเดินทางไปหรือกลับ

จากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
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(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย

ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันท าการ 
 

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  ๑.๐  ขั้น 
  ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น  และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งหรือหลายประการ  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรอง
ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(๓) ปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  
และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(๕) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากเป็นพิเศษ  และงานนั้น
ได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ 
 

  ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ลาหรือมาท างาน
สายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา  และการมาท างานสายดังกล่าว ไปประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระท าได้       
ก็ตาม 

-มาท างานสายเกิน ๑๕ ครั้ง  ลากิจหรือลาพักผ่อน  เกินกว่า ๒๐ วัน  ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณา 
ประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน  อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน   และเงินรางวัลประจ าป ี

-มาท างานสายเกิน ๒๐ ครั้ง  ลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๓๐ วัน ผู้บังคับบัญชาควรรายงานต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ฐานหย่อนความรู้  ความสามารถในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

      (ลงชื่อ)    
       (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 
 


