
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่  
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

........................................................ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๑๕ แห่งระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
 

                    ๑. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นในแต่ละคร้ัง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

    (1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถและด้วยความ 
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินข้อ 202 แล้วเห็นว่าอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสมควรจะได้เล่ือนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
      (2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีทำให้เส่ือมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

    (๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
                (๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
             (๕) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
     (6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
     (7)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

   (8)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องท่ีอัน
เป็นท่ีต้ังของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
     (9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วันทำการ       
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม  (6) (7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 
                          ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
                          ข .ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
                          ค. ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 
ไม่เกิน 60 วันทำการ 
 

ง. ลาป่วยเพราะประสบอันตราย... 
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ง. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง 
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 

จ. ลาพักผ่อน 
ฉ.ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวัน 

ทำการ 
                    2. ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นในแต่ละคร้ัง ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 
      (1) ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้ เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถึงเป็นตัวอย่างท่ีดีได้ 
      (2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์ส่ิงใดส่ิง
หนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้
การค้นคว้าหรือส่ิงประดิษฐ์นั้น 
       (3)  ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีมีสถานการณ์ตรากตรำเส่ียงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้ท่ีเส่ียง
ต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
       (4) ปฏิบัติงานท่ีมีภาระหน้าท่ีหนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าท่ีของตนเป็นผลดีด้วย 
       (5) ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าท่ีด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
       (6) ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็นผลดียิ่ง
แก่ประเทศชาติ          
 

                    ๓. ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละคร้ัง 

             (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ำกว่า ๖๐%) 
    (2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษา 

ในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือความผิดท่ีทำให้เส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของ
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  

    (๓) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ถูกพักราชการเกินกว่า ๒ เดือน 
                (๔) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
             (๕) ในครึ่งปี ท่ีแล้วมา ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  น้อยกว่า 4 เดือนหรือได้ปฏิบัติ
ราชการมาแล้วน้อยกว่า 4 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
      (6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน 
      (7) ในครึ่งปีท่ีแล้วมาสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน 
 

    (8)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา... 
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    (8)  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งท่ีนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนดหนังสือไว้ก่อนแล้ว 
      (9) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ลากิจส่วนตัว ลาป่วย เกิน 23 วันทำการ แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม  (6) 
(7) และวันลา ดังต่อไปนี้ 

ก. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย   
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

ข .ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
ค.ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไม่เกิน 60 วันทำการ 
ง. ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง 

ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
จ. ลาพักผ่อน 
ฉ.ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
ช. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

                    การนับวันลาไม่เกิน 23 วัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยท่ีไม่ใช่ลาป่วยตาม  
(9) (ง) ให้นับเฉพาะวันทำการ 
 

                    ในครึ่งปีท่ีแล้วมา หากพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมาทำงาน
สายเกินกว่าท่ีกำหนดไว้ ให้ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน อันจะทำให้ผู้นั้น
ไม่สามารถได้รับการเล่ือนขั้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี  และให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63  
 
 
 

( นายวิลาศ    ไชยดี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                    
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 
เร่ือง การกำหนดจำนวนคร้ังของการลาและการมาทำงานสาย 

ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
……………………..…………………. 

 
               ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม ๒๕58  ข้อ ๒๐7 กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาการเล่ือนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้น และหนึ่งขั้น ในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา 
พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อพิจารณาอื่นๆ ของ
ผู้นั้นแล้ว รายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ ต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ท่ีได้รับหมอบหมายกำหนดเป็นหนังสือไว้แล้วแต่กรณี นั้น 

 

               ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีพนักงานส่วนตำบลจำนวนท้ังหมด 15 คน พนักงาน
ครู 5 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานจ้าง ๙ คน รวมท้ังส้ิน 32 คน โดยแต่ละตำแหน่งมีภารกิจหน้าท่ี
แตกต่างกันไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีลักษณะงานท่ีเฉพาะตัว มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
แต่ละงาน ต่างกัน มีความชำนาญงานในหน้าท่ีแตกต่างกันและโดยท่ีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกลางใหญ่ อันประกอบด้วยหมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลกลางใหญ่ ในบางฤดูโดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม) เมื่อมีฝนตกอาจทำให้พื้นท่ีในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาภัยน้ำท่วม และในฤดูร้อนในแต่
ละหมู่บ้านมักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในส่วนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องเตรียมพร้อม
ต่อสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดท้ังปี 

  

               ดังนั้น ในการลาต่างๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงขอให้พนักงานแต่ละคน
ได้พิจารณาถึงความจำเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ท้ังนี้ ขอให้คำนึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีสำคัญ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 
 

(นายวิลาศ   ไชยดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 



 


