
  

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
เรื่อง กําหนดเวลาปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล 

พนักงานครู และพนักงานจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๕ แหงระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนปจจุบัน 
หมวด ๑๐ การเลื่อนขั้นเงินเดอืน ไดกําหนดเงื่อนไขใหพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจางซึ่งจะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแตละครั้งตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนดเปนหนังสือ โดยคาํนึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนท่ีตั้งหนวยงาน 

 เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลบางขันแตก จึงกําหนดจํานวนครั้งการทํางานสายในปงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และเลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงานจาง โดยอนุโลมใชกับ
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปดวย และใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป  
โดยมีหลักเกณฑดังนี ้

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งป ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) มาสายไมเกิน 10 ครั้ง   
ลาไมเกิน 23 วันทําการ ไมรวมวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือดหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรการระหวางประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไมเกิน 23 วัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย ที่ไมใชวันลาปวยตาม 
(ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ 

2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งป ครั้งที่ 2 (1 เมษายน–30 กันยายน) มาสายไมเกิน 10 ครั้ง              
ลาไมเกิน 23 วันทําการ ไมรวมวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮจัย  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
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(ค) ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน
ไมเกินหกสิบวันทําการ 

(ง) ลาปวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือดหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคกรการระหวางประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไมเกิน 23 วัน สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย ที่ไมใชวันลาปวยตาม 
(ง) ใหนับเฉพาะวันทําการ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ 

3. ผูรับการประเมินที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิม่คาจาง (ครึ่งขั้น) จะตองมีผล
การปฏิบัติราชการในหวงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ดังนี้  

 4.1 ในครึ่งปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนเองดวย ความสามารถและความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ 

 4.2 ในครึ่งปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนัก
กวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดอีาญาใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อมเสียเกียรติของตําแหนงในหนาที่ราชการของตนซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4.3 ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกพักราชการเกินกวา 2 เดือน 
4.4 ในครึ่งปที่แลวมาไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
4.5 ในครึ่งปที่แลวมาไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนเวลาไมนอยกวา 4 เดือน                  
4.6 ในครึ่งปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษาอบรมหรือดูงาน  

ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานสวนตําบลไปศึกษาอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ ตองได
ปฏิบัติหนาที่ราชการในครึ่งปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวา 4 เดือน 

4.7 ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ตั้งหนวยงาน 

4.8 ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไมเกิน 23 วัน 
(ไมรวมวันลาที่กําหนดขางตน) 

4. ผูรับการประเมินที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพ่ิมคาจาง (หนึ่งข้ัน) จะตองมีผล
การปฏิบัติงานในหวงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ดังนี้  

ตองเปนผูอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือนครึ่งข้ัน และอยูในหลักเกณฑ
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้  

(1) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางที่ดีได  

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือไดคนควาหรือประดิษฐ สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่ม หรือไดรับรอง
ใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น  
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(3) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่มีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการตอสูเสี่ยงตอ
ความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ  

(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหนาที่หนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
เปนพิเศษ และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย  

(5) ปฏิบัติงานตําแหนงหนาที่ดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปนพิเศษและงาน
นั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม  

(6) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง 
แกประเทศชาต ิ 

5. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งป ครั้งที ่1 หรือครั้งที ่2 ในแตละครั้ง หากพนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู พนักงานจาง มาทํางานสายเกิน 10 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันทําการ (ไมรวมวันลาท่ีกําหนด
ขางตน) หรือจงใจละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หนาที่ราชการ จะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้น
เงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนในกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้นๆ และจะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย  

6. การตรวจสอบเวลาการมาและการกลับจะตรวจสอบจากสมุดลงเวลาราชการ  
7. ในกรณีมีภารกิจราชการ เชน ประชุม อบรม สัมมนา เดินทางไปราชการ หรือลา เมื่อเสร็จสิ้น

ภารกิจใหลงบันทึกในสมุดลงเวลาชวง วันเวลา ที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือลา (หากไมลงบันทึกในสมุดลงเวลา
ราชการถือวาขาดราชการ)  

8. การลาใหสงใบลาใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกอนวันลาไมนอยกวา 3 วันทําการ (ยกเวนการลา
ปวยหรือกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน) การลาที่ไมสงใบลาถือวาขาดราชการ ในกรณีลาปวยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให
เขียนใบลาในวันรุงขึ้นของการมาปฏิบัติราชการ หากไมสงใบลาภายใน 1 วัน ถือวาขาดราชการ  

9. การไมลงชื่อในสมุดลงเวลาราชการถือวาขาดราชการ  

ทั้งนี้ ใหประกาศขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก เรื่อง กําหนดเวลาปฏิบัติราชการ  
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนสวนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดีความชอบในการ เลื่อนขั้น
เงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับ หากกรณีพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง ผูใด 
ฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ จะตองไดรับโทษทางวินัย 5 สถาน  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    
      
 

(นายอภินันท พัฒนาการพนิช) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 
 


