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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 

 

อาศัยอ านาจตามข้อ 207 ประกอบข้อ 205 (8) (9)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2558  ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนต าบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง
ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ  ดังนั้น ในการลา
ประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ค านึงถึงการให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  จึงก าหนดจ านวนครั้งการมาท างานสายในปีงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 25674 – 
30 กันยายน 2564 )เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) มาสายไม่เกิน 12 ครั้ง 
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ , การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 ตุลาคม) มาสายไม่เกิน 
12 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ  

(ไม่รวมวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2558 

 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มี
สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบ

วันท าการ 
 (ง) ลาปุวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก

การปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่า

ด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 



การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาปุวย ให้นับเฉพาะวันท าการ 
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
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2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) 
หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการ
พิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ  จะต้องได้รับ
การลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่     1     เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
    
 

  
 

 ( นายสุนทร   พิมพาค า ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่  2 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เห็นสมควรให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ผลงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในแต่ละ
ครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเป็นหนังสือ  ดังนั้น ในการ
ลาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ค านึงถึงการ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 13  (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า จึงได้ก าหนดการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29  โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หลักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 

120 วัน 
 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 



 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่
เกินหกสิบวันท าการ 
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 (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ

กลับจากปฏิบัติงานหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึกวิชา

ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะ               

วันท าการ 
การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่  1 หรื อครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานจ้าง            

มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง 
หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการ
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน รวมทั้งการประเมินที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้อง
ได้รับการลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่     1     เมษายน  พ.ศ.  ๒๕64 
    
 
 

  ( นายสุนทร   พิมพาค า ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

 

อาศัยอ านาจตามข้อ 207 ประกอบข้อ 205 (8) (9)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2558  ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนต าบล ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง
ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ  ดังนั้น ในการลา
ประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ค านึงถึงการให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ 

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า  จึงก าหนดจ านวนครั้งการมาท างานสายในปีงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็น
ต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) มาสายไม่เกิน 12 ครั้ง 
ลาไม่เกิน 23 วันท าการ , การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 ตุลาคม) มาสายไม่เกิน 
12 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ  

(ไม่รวมวันลาตาม (6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2558 

 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มี
สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบ

วันท าการ 
 (ง) ลาปุวยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก

การปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 



 (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 (ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่า

ด้วยการจ่ายเงินเดือน 
 (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาปุวย ให้นับเฉพาะวันท าการ 

จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
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2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วนต าบล 

พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) 
หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  
เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการ
พิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ  จะต้องได้รับ
การลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

               ประกาศ  ณ  วันที่     1     ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
    
 
 

  ( นายสุนทร   พิมพาค า ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เห็นสมควรให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
ผลงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนในแต่ละ
ครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดเป็นหนังสือ  ดังนั้น ในการ
ลาประเภทต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ค านึงถึงการ
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคเจ็ด ประกอบมาตรา 13  (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า จึงได้ก าหนดการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 31 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในข้อ 29  โดยพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมา
จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอุตสาหะ จนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 

(2) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หลักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษา ในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่
ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(4) ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็น

หนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 (5) ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามข้อ 40 ไม่เกินยี่สิบสามวัน แต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 



 (ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่เกิน 
120 วัน 

 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
 (ค) ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
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 (ง) ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ

กลับจากปฏิบัติงานหน้าที่ 
 (จ) ลาพักผ่อน 
 (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึกวิชา

ทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะ               

วันท าการ 
การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่  1 หรือครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้ง หากพนักงานจ้าง            

มาสายเกิน 12 ครั้ง หรือลาเกิน 23 วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) หรือจงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง 
หน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการ
เลื่อนขั้นค่าตอบแทน รวมทั้งการประเมินที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า  ผู้ใดฝุาฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะต้อง
ได้รับการลงโทษทางวินัย ตามท่ีประกาศก าหนดไว้ 

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่     1     ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
    
 
 

  ( นายสุนทร   พิมพาค า ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


