
 
 

  
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
                      เร่ือง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา ๒๕ แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๒  และเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
ประกาศก าหนดการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า ดังนี้ 

๑. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) 

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๑๕ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 
ยกเว้นการลาพักผ่อน และการลาคลอดบุตรประจ าปี) 

(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายไม่เกิน ๒๐  ครั้ง 

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใดๆท้ังสิ้น 

(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 

(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ 

(๗) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยกย่อง หรือได้รับรางวัลจากหน่วย องค์กร สถาบันภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน ซึ่งปรากฏชื่อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 

๒. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (๖๐-๘๙%) 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันไม่เกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท ยกเว้น 

การลาพักผ่อน 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกิน คือ ๒๔ครั้ง/ ปี 
(๔) ในครึ่งปีทีแล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกสั่งพักราชการ 

ไม่ขาดราชการ 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบสี่เดือน 

๓. ผู้ที่ไม่มีสิทธิรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖๐%) 

 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา มีวันลารวมกัน ๒๓ วันท าการ(หมายถึงการลาทุกประเภท ยกเว้นการลา

พักผ่อนประจ าปี 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา มาท างานสายเกิน ๓๐ ครั้ง/ปี 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา ปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 

   หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ 
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วย  ความสามารถและความอุตสาหะ

จนเกิดผลดีแก่ราชการ 
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ 
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
(๖) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน ณ ต่าง

ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 
(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายก อปท.ก าหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน ๒๓ วันแต่ไม่

รวมถึงวันลา ดังนี้ 
ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
ข) ลาคลอดไม่เกิน ๙๐ วัน 
ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวไม่เกิน 

๖๐ วัน 
ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
จ) ลาพักผ่อน 
ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

   หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑.๐ ขั้น 
   ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 
(๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

(๕) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
 
ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมา
ท างานสายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมท างานสาย
ดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้
รางวัลรางวัลประจ าปี แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระท าได้ก็ตาม 
(๑) มาท างานสายเกิน ๑๕ ครั้งหรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑๐ วัน ผู้บังคับบัญชาควร

พิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจ าปี 

(๒) มาท างานสายเกิน ๒๐ ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า ๑๕ วัน ผู้บังคับบัญชา
ควรรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
               (นายคงทวี  สาชิน) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสาย 

ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
……………………………………………….. 

 

  ตามท่ีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ข้อ ๒๐๕ ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่
ในหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้แล้วแต่กรณี นั้น 
  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย มีข้าราชการจ านวนทั้งหมด ๑๙ คน พนักงานจ้าง ๒๐ คน รวม
ทั้งสิ้น ๓๙  คน โดยแต่ละต าแหน่งมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีลักษณะ
งานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละงาน ต่างกัน มีความช านาญงานในหน้าที่แตกต่างกันและโดยเฉพาะที่เขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย ประกอบด้วยหมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๙ ต าบลบ้านชัย ซึ่งเป็นพ้ืนที่เกษตรกร และ
พ้ืนที่นาเกลือ ในช่วงฤดูฝน (เดือนกรกฏาคม – กันยายน) เมื่อมีฝนตกอาจท าให้พ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาน้ าท่วม 
และช่วงฤดูร้อนในแต่ละหมู่บ้าน มักจะประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในส่วนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย จึง
ต้องเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี 
  ดังนั้น ในการลาต่างๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  จึงขอให้พนักงานแต่ละคนได้
พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        
        
 
         (นายคงทวี   สาชิน) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 


