
 

  

   

 ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลบ�านด�าน 
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�จํานวนคร้ังการลา และการมาทํางานสายของพนักงานส�วนตําบล  

เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2563 

.............................................................. 
  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� เรื่อง 
หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบลลงวันท่ี 9 ธันวาคม  2545 
(และแก.ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2558 ) ข.อ 205(7) ท่ีกําหนดให.นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือผู.ที่ได.รับ
มอบหมายกําหนดจํานวนคร้ังการลาหรือการมาทํางานสายของพนักงานส�วนตําบล ที่จะไม�ได.เลื่อนข้ันเงินเดือน
เป9นหนังสือไว.ก�อน โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท.องที่อันเป9นท่ีตั้งของแต�ละส�วนราชการหรือหน�วยงาน 
องค�การบริหารส�วนตําบลบ.านด�านพิจารณาแล.วเห็นว�า การวางหลักเกณฑ�จํานวนครั้งการลาหรือการมาทํางาน
สายที่จะไม�ได.เลื่อนข้ันเงินเดือนข.าราชการ เป9นเรื่องที่มีความจําเป9น จึงได.วางหลักเกณฑ�ไว.ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
1.1  เป9นพนักงานส�วนตําบล ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ.านด�าน 

       1.2  พนักงานส�วนตําบล  จะต.องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วน
ตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� เรื่อง หลักเกณฑ�และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วน
ตําบลลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแก.ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2550) ข.อ 205 (7) 
 

2. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการเลื่อนเงินเดือนสองข้ันทั้งป& (2.0 ขั้น) 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป9นประโยชน�ต�อทางราชการ
อย�างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต�ละรอบการประเมินอยู�ในระดับดีเด�น 
      2.2 มีวันลาปAวย ลากิจ ลาพักผ�อน รวมกันไม�เกิน 6 ครั้ง วันลาไม�เกิน 10 วัน แต�
สําหรับพนักงานส�วนตําบลที่ลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด�นอาจพิจารณาผ�อนผัน         
ให.เลื่อนสองข้ันได. 
  2.3 มาทํางานสายไม�เกิน 3 คร้ัง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน 

 3.  คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหน่ึงขั้นครึ่งทั้งป& (1.5 ขั้น) 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป9นประโยชน�ต�อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต�ละรอบการประเมินอยู�ในระดับดี 
  3.2 มีวันลาปAวย ลากิจ ลาพักผ�อน รวมกันไม�เกิน 10 คร้ัง วันลาไม�เกิน 15 วัน แต�
สําหรับพนักงานส�วนตําบลที่ลาเกินจํานวนคร้ังท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ�อนผัน  
ให.เลื่อนข้ันหนึ่งข้ันคร่ึงได. 
  3.3 มาทํางานสายไม�เกิน 6 คร้ัง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน 
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 4. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหน่ึงขั้นทั้งป& (1.0 ขั้น) 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป9นประโยชน�ต�อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต�ละรอบการประเมินอยู�ในระดับดี  
  4.2 มีวันลาปAวย ลากิจ ลาพักผ�อน รวมกันไม�เกิน 15 คร้ัง วันลาไม�เกิน 20 วัน แต�
สําหรับพนักงานส�วนตําบลที่ลาเกินจํานวนคร้ังท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีอาจพิจารณาผ�อนผัน 
ให.เลื่อนข้ันหนึ่งข้ันคร่ึงได. 
  4.3 มาทํางานสายไม�เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน 

  5. หลักเกณฑ�ที่อาจพิจาณาให�ไม�ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 5.1 การลาบ�อยครั้ง 
 พนักงานส�วนตําบล หากลาเกิน 15 คร้ัง ถือว�าลาบ�อยคร้ัง แต�ถ�าลาเกินจํานวนคร้ัง
ที่กําหนด แต�วันลาไม�เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด�น ก็อาจพิจาณาให�ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 0.5 ขั้นได� 
 5.2 การมาทํางานสายต�อเน่ือง 
 พนักงานส�วนตําบล ต�องมาปฏิบัติราชการ ไม� เกินเวลา 08.30 น.หากเลย
กําหนดเวลาดังกล�าวถือว�ามาทํางานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว�ามาปฏิบัติราชการสายต�อเน่ือง    
อาจพิจาณาให�ไม�ได�รับการเลื่อนข้ันเงินเดือนได� 

 ประกาศให.ทราบโดยท่ัวกัน และถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัดต�อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่ 8  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
(นายธวชั    คลังกรณ�) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ.านด�าน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 ประกาศองค�การบรหิารส�วนตําบลบ�านด�าน 
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ�จํานวนคร้ังการลา และการมาทํางานสายของพนักงานจ�าง 

เพ่ือพิจารณาปรับค�าตอบแทน ประจําป&งบประมาณ พ.ศ.2563 

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

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� เร่ือง หลักเกณฑ�
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 (และแก.ไข
เพิ่มเติมถึงวันท่ี 7  ตุลาคม  2550) ข.อ 205(7) ที่กําหนดให.นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหรือ ผู.ที่ได.รับ
มอบหมายกําหนดจํานวนคร้ังการลาหรือการมาทํางานสายของพนักงานส�วนตําบล ที่จะไม�ได.เลื่อนข้ันเงินเดือน
เป9นหนังสือไว.ก�อน โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพท.องที่อันเป9นท่ีตั้งของแต�ละส�วนราชการหรือหน�วยงาน 
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� เรื่อง หลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ.าง ลง
วันท่ี 26  กรกฎาคม  2547 ข.อ 59 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� เร่ือง 
หลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ.าง (ฉบับ 6) ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 ข.อ 61, 62 องค�การบริหารส�วนตําบล
บ.านด�านพิจารณาแล.วเห็นว�า การวางหลักเกณฑ�จํานวนครั้งการลาหรือการมาทํางานสายที่จะไม�ได.เลื่อนข้ัน
เงินเดือนข.าราชการ เป9นเร่ืองท่ีมีความจําเป9น จึงได.วางหลักเกณฑ�ไว.ดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการปรับขึ้นค�าตอบแทน 
1.1  เป9นพนักงานจ.างขององค�การบริหารส�วนตําบลบ.านด�าน 

       1.2  พนักงานจ.าง จะต.องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส�วนตําบล
จังหวัดอุตรดิตถ� เรื่อง หลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ.าง ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2547 ข.อ 59 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส�วนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ� เร่ือง หลักเกณฑ�เก่ียวกับพนักงานจ.าง (ฉบับ 6) ลงวันที่ 8 
ธันวาคม 2559 
 

2. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการปรับขึ้นค�าตอบแทนไม�เกิน 6% 
  2.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป9นประโยชน�ต�อทางราชการ
อย�างดียิ่งและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต�ละรอบการประเมินอยู�ใน ระดับดีเด�น 
      2.2 มีวันลาปAวย ลากิจ ลาพักผ�อน รวมกันไม�เกิน 6 ครั้ง วันลาไม�เกิน 10 วัน แต�
สําหรับพนักงานจ.างท่ีลาเกินจํานวนคร้ังท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด�นอาจพิจารณาผ�อนผัน    
ให.ปรับค�าตอบแทน 6% ได. 
  2.3 มาทํางานสายไม�เกิน 3 คร้ัง 
  2.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน 

 3.  คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการปรับขึ้นค�าตอบแทนไม�เกิน 4% 
  3.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป9นประโยชน�ต�อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต�ละรอบการประเมินอยู�ใน ระดับดี 
  3.2 มีวันลาปAวย ลากิจ ลาพักผ�อน รวมกันไม�เกิน 10 คร้ัง วันลาไม�เกิน 15 วัน แต�
สําหรับพนักงานจ.างท่ีลาเกินจํานวนคร้ังท่ีกําหนด และมีผลงานการปฏิบัติงานดีเด�นอาจพิจารณาผ�อนผัน    
ให.ปรับข้ึนค�าตอบแทน 4% ได. 
  3.3 มาทํางานสายไม�เกิน 6 คร้ัง 
  3.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน 
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 4. คุณสมบัติของผู�ที่จะได�รับการปรับขึ้นค�าตอบแทนไม�เกิน 2% 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป9นประโยชน�ต�อทางราชการและ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานแต�ละรอบการประเมินอยู�ใน ระดับดี  
  4.2 มีวันลาปAวย ลากิจ ลาพักผ�อน รวมกันตั้งแต� 10-15 คร้ัง วันลา 15-20 วัน          
แต� สําหรับพนักงานจ.างท่ีลาเกินจํานวนครั้งที่กําหนด แต�มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด�นอาจพิจารณาผ�อนผัน          
ให.ปรับข้ึนค�าตอบแทน 2% ได. 
  4.3 มาทํางานสายไม�เกิน 10 ครั้ง 
  4.4 ผลการปฏิบัติงานเป9นไปตามหลักเกณฑ�และมาตรฐานท่ีหน�วยงานกําหนดข้ึน 

 5. หลักเกณฑ�พิจาณาที่อาจไม�ได�รับการปรับขึ้นค�าตอบแทน 
 5.1 การลาบ�อยครั้ง 
 พนักงานจ�าง หากลาเกิน 15 ครั้ง ถือว�าลาบ�อยครั้ง แต�ถ�าลาเกินจํานวนคร้ังที่
กําหนด แต�วันลาไม�เกิน 25 วัน และมีผลงานดีเด�น ก็อาจพิจาณาไม�ให�ได�รับการปรับค�าตอบแทนได� 
 5.2 การมาทํางานสายต�อเน่ือง 
 พนักงานจ�าง ต�องมาปฏิบัติราชการ ไม�เกินเวลา 08.30 น.หากเลยกําหนดเวลา
ดังกล�าวถือว�ามาทํางานสาย และสายเกิน 15 ครั้ง ถือว�ามาปฏิบัติราชการสายต�อเน่ืองอาจพิจาณาไม�ให�
ได�รับการปรับค�าตอบแทนได� 

 จึงประกาศมาเพื่อให.ทราบโดยทั่วกัน และให.ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัดต�อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 (นายธวชั  คลังกรณ�) 

  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ.านด�าน 

 

 

   
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


