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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑการลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา การมาทํางานสาย 

ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจาง  
ประจาํปงบประมาณ 2564 

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

 ดวยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ก.อบต.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ประกาศ หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ของพนักงานสวนตําบล 
พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 จึงทําใหหลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล ตอง
บังคับใชตามประกาศฉบับใหม โดยมีผลบังคับใช ตั้งแต  1 เมษายน 2559 จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
15  มาตรา  25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ปรับปรุง
แกไข ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลอื เพ่ือใหเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาว ดังนี้ 
  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ เรื่อง กําหนดการ
ขาดราชการ  การลาและการมาทํางานสาย ประจาํปงบประมาณ 2564” 
 ขอ 2 ประกาศฉบับนี้กําหนดใชตั้งแต  1 ตุลาคม  2563 เปนตนไป 
 ขอ 3 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  ใหเลื่อนปละสองครั้งดังนี้ 

(1) ครั้งท่ีหนึ่ง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก   
โดยใหเลื่อนในวันท่ี 1 เมษายนของปท่ีไดเลื่อน 

(2) ครั้งท่ีสอง เปนการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปหลัง   
โดยใหเลื่อนในวันท่ี 1 ตุลาคมของปถัดไป 

ขอ 4 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันใน
แตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตนดวยความสามารถ  และดวย
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  ซ่ึงผูบังคับบัญชา แลวเห็นวาอยูในเกณฑท่ีสมควรจะได
เลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ัน  

(2) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑหรือไมถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  หรือความผิดท่ีทําใหเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนซ่ึงมิใชความ ผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน 
(4) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปท่ีแลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน หรือ

ไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือนกอนถึงแกความตาย 
(6) ในครึ่งป ท่ีแลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
(7) ในครึ่งปท่ีแลวมาสําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงานในตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 
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(8) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองไมลา   หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว   

(9) ในครึ่งปท่ีแลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไมเกินยี่สิบสามวัน  
แตไมรวมถึงวันลา ตามขอ (6) หรือ (7) หรือวันลาดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 
(ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไมเกินหกสิบวันทําการ 
(ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
(จ) ลาพักผอน 
(ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

การนับจํานวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวย ท่ีไมใชวันลาปวย
ตาม (9) (ง)  ใหนับเฉพาะวันทําการ 

ขอ 6 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ัน 
ในแตละครั้งตองเปนผูอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ 5  และอยูใน
หลักเกณฑประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีเดน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิด
ประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการและสังคมจนถือเปนตัวอยางท่ีดีได 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควาหรือประดิษฐสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการเปนพิเศษ  และทางราชการไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได
รับรองใหใชการคนควาหรือสิ่งประดิษฐนั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการตอสูท่ี
เสี่ยงตอความปลอดภัยของชีวิตเปนกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทาง
ราชการเปนพิเศษ  และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 

(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย ยากลําบากเปน
พิเศษและงานนั้นไดผลดียิ่งเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดี
ยิ่งแกประเทศชาติ 

ขอ 7 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ตาม ขอ  5  และ 
ขอ 6  ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนหรือผูไดรับมอบหมายนําผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑ มาใชในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน   ครั้งท่ีหนึ่งและครั้ง 
ท่ีสอง  โดยพิจารณาประกอบกับขอมูลการลา  พฤติกรรมการมาทํางาน  การรักษาวินัย  การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลและขอควรพิจารณาอ่ืน ๆ  ของผูนั้น แลวรายงานผลการพิจารณานั้น  
พรอมดวยขอมูลดังกลาวตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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การลาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ท่ีใชประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนให
เปนไปตามประกาศฉบับนี้ หากขอหนึ่งขอใดของประกาศฉบับนี้ขัดตอ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหใชยึดประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ของพนักงานสวนตําบล พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 27 
มกราคม 2559 

การขาด ลา มาสาย ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ท่ีนํามาประกอบการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน ใหกําหนดดังนี้ 

(1) ในครึ่งปงบประมาณ ขาดราชการไมเกิน 5 วัน 
(2) ในครึ่งปงบประมาณ ลากิจและลาปวย ท่ีไมใชลาตามขอ 5 (9)  ไมเกิน 23 วัน 
(3) ในครึ่งปท่ีแลวมา มาสายไมเกิน  20 ครั้ง โดยกําหนดเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 

16.30  น. และมาสายหากลงเวลาลวงเลยกวาเวลา  09.00  น. ไปแลว โดยการนับเวลามาทํางานสายนั้น
หาก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ผูใดมีภารกิจ หนาท่ีท่ีตอง ตองเดินทางไปประสานงาน กับผูนําชุมชน 
หนวยงานราชการ กอนเวลาราชการ และกลับมาลงเวลาปฏิบัติราชการ หลังเวลาท่ีกําหนด ใหถือวา พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจําผูนั้น ไมไดมาปฏิบัติงานสาย   

ขอ 8 ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนแตละครั้ง  นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
รายงานผลจากผูบังคับบัญชา  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ผูใดอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งข้ันตามขอ  5  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา  ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นครึ่งข้ัน  ถาเห็นวาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ผูนั้นมีผล
การปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑ ใหเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นหนึ่งข้ันตามขอ 6 

ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน ครึ่งปแรกไมถึงหนึ่งข้ัน  ถาใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลัง   นายกองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งป
แรกกับครึ่งปหลังรวมกันแลวเห็นวามีมาตรฐานสูงกวาการท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันสําหรับปนั้น  
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งใหเลื่อนข้ันเงินเดือนรวมท้ังปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นเปนจํานวน
หนึ่งข้ันครึ่งไดแตผลการปฏิบัติงานท้ังปของพนักงานสวนตําบลผูนั้นจะตองอยูในหลักเกณฑประการใดประการ
หนึ่งหรือหลายประการดังตอไปนี้ดวย 

(1) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันกอใหเกิดประโยชน
และผลดีตอทางราชการและสังคม 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือไดคนควา  หรือประดิษฐ    สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเปนประโยชนตอทางราชการ 

(3) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีมีสถานการณตรากตรําเสี่ยงอันตราย   หรือมีการตอสูท่ีเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของชีวิต 

(4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหนาท่ีหนักเกินกวาระดับตําแหนงจนเกิดประโยชนตอทางราชการ
และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของตนเปนผลดีดวย 

(5) ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีดวยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อย  ยากลําบากและงาน
นั้นไดผลดีเปนประโยชนตอทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ งจนสําเร็จเปน                   
ผลดีแกประเทศชาติ 

ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําผูใดมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑท่ีควรจะไดรับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปแรกหนึ่งข้ัน  แตไมอาจสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันใหได   เพราะมีขอจํากัดเก่ียวกับ
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จํานวนเงินท่ีจะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนของสวนราชการนั้น  ถาในการเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปหลัง  พนักงานสวน
ตําบลผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหนึ่งข้ันอีก  และไมมีขอจํากัดเก่ียวกับ
จํานวนเงินท่ีจะใชเลื่อนข้ันเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมีคําสั่งใหเลื่อนข้ันเงินเดือน
รวมท้ังปของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําผูนั้นเปนจํานวนสองข้ันได 

ขอ 9 การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนครึ่งปใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ซ่ึงในครึ่ง
ปท่ีแลวมาไดรับอนุญาตใหลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตามขอ 5 (9)(ช)   ใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาสั่งเลื่อนไดครั้งละไมเกินครึ่งข้ันเม่ือผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการ  โดยใหสั่งเลื่อน
ยอนหลังไปในแตละครั้งท่ีควรจะไดเลื่อน  ท้ังนี้  ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 

ขอ 10 นายกองคการบริหารสวนตําบลจะนําเอาเหตุท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือถูกฟองคดีอาญามาเปนเหตุในการ
ไมพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นไมได 

ขอ 11 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลผูใดถูกลงโทษทางวินัยท่ีหนักกวาโทษภาคทัณฑหรือถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือความผิดท่ีทําใหเสื่อม
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  ซ่ึงมิใชความผิดท่ีไดกระทําความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ และเปนการลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกันถาถูกสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนมาแลวเพราะเหตุท่ีถูก
ลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ  จะสั่งไมเลื่อนข้ันเงินเดือนซ่ึงอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุ
จากการกระทําความผิดเดี่ยวกันไมได 

ขอ 12 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาท่ีถึงท่ีสุดแลวมีผลทําใหการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดนี้ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินดือนพนักงานสวนตําบลผูนั้นเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในประกาศ 

ขอ 13 ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลลูกจางประจําผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ัน
เงินเดือนแตผูนั้นจะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนใหผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญในวันท่ี  30  กันยายนของปท่ีจะพนราชการ 

ขอ 14 ในครึ่งปท่ีแลวมาถาพนักงานสวนตําบลผูใดอยูในเกณฑท่ีจะไดเลื่อนข้ันเงินเดือน  แตผู
นั้นถึงแกความตายกอน หรือในวันท่ี  1 เมษายน  หรือ 1 ตุลาคม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเลื่อน
ข้ันเงินเดือนใหแกผูนั้นเพ่ือประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยมีผลในวันท่ีผูนั้นถึงแกความตาย 

ขอ 15 ใหนําประกาศ กําหนดการขาดราชการ  การลาและการมาทํางานสายประกอบการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ไปใชในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจาง 
ประจาํปงบประมาณ 2564 เปนตนไป 

        ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ.2563 

      
(นายวีระชัย  กุลสวัสดิ์) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ 


