
  

   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมาท างาน จ านวนการลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

.............................................................. 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2558 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 205(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของ
แต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนด
หลักเกณฑ์จ านวนครั้ง การลา หรือการมาท างานสาย ที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็น จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
1.1  เป็นพนักงานส่วนต าบล/พนักงานครู ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

       1.2  พนักงานส่วนต าบล จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550) ข้อ 205 (7) 
 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนสองขั้นทั้งป ี(2.0 ขั้น) 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 
      2.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง วันลาไม่เกิน 10 วัน แต่
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน 
ให้เลื่อนสองข้ันได ้
  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 3 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 3.  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นครึ่งทั้งป ี(1.5 ขั้น) 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี 
  3.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง วันลาไม่เกิน 15 วัน แต่
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ่อนผัน  
ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได ้
  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 6 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 
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 4. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นทั้งปี (1.0 ขั้น) 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ในระดับดี  
  4.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 15 ครั้ง วันลาไม่ เกิน 20 วัน              
แต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ่อนผัน    
ให้เลื่อนขั้นหนึ่งขั้นครึ่งได ้
  4.3 มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

  5. หลักเกณฑ์ทีอ่าจพิจาณาให้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 5.1 การลาบ่อยครั้ง 
 พนักงานส่วนต าบล หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกินจ านวนครั้งที่
ก าหนด แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นได้ 
 5.2 การมาท างานสายต่อเนื่อง 
 พนักงานส่วนต าบล ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หากเลยก าหนดเวลา
ดังกล่าวถือว่ามาท างานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่อง อาจพิจาณาให้ไม่ได้รับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

                                                   
 
 
    
             (นางยุพิน  มีหมู่) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

 

 

  

 

 



  

   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมาท างาน  จ านวนการลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณา 

การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550) ข้อ 205(7) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายก าหนดจ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบล ที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
เป็นหนังสือไว้ก่อน โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง      
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข้อ 59 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ข้อ 61, 62 องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก พิจารณาแล้วเห็นว่า การก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งการลาหรือการมาท างานสายที่จะไม่ได้
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน 
1.1  เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

       1.2  พนักงานจ้าง จะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ข้อ 59  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2559 
 

2. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 6% 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่น 
      2.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 6 ครั้ง วันลาไม่เกิน 10 วัน         
แต่ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน    
ให้ปรับค่าตอบแทน 6% ได ้
  2.3 มาท างานสายไม่เกิน 3 ครั้ง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 3.  คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 4% 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
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  3.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันไม่เกิน 10 ครั้ง วันลาไม่เกิน 15 วัน          
แต่ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน    
ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 4% ได ้
  3.3 มาท างานสายไม่เกิน 6 ครั้ง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 4. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทนไม่เกิน 2% 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละรอบการประเมินอยู่ใน ระดับดี  
  4.2 มีวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน รวมกันตั้งแต่ 10 -15 ครั้ง วันลา 15-20 วัน          
แต่ ส าหรับพนักงานจ้างที่ลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด แต่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นอาจพิจารณาผ่อนผัน          
ให้ปรับขึ้นค่าตอบแทน 2% ได ้
  4.3 มาท างานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนดขึ้น 

 5. หลักเกณฑ์พิจาณาที่อาจไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าตอบแทน 
 5.1 การลาบ่อยครั้ง 
 พนักงานจ้าง หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือว่าลาบ่อยครั้ง แต่ถ้าลาเกินจ านวนครั้งที่ก าหนด 
แต่วันลาไม่เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด่น ก็อาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการปรับค่าตอบแทนได้ 
 5.2 การมาท างานสายต่อเนื่อง 
 พนักงานจ้าง ต้องมาปฏิบัติราชการ ไม่เกินเวลา 08.30 น.หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าว
ถือว่ามาท างานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว่ามาปฏิบัติราชการสายต่อเนื่องอาจพิจาณาไม่ให้ได้รับการปรับ
ค่าตอบแทนได ้

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
                                               
 
 
    
             (นางยุพิน  มีหมู่) 
                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

 


