
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ 

ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
............................................................. 

ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2502 ได้ก าหนดเวลาท างาน  โดยเริ่มท างานก่อนเวลา 08.30 น. ถึง 16.30น. หยุดกลางวัน เวลา 
12.00 น. ถึง 13.00 น. และก าหนดวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ คือวันเสาร์และอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวัน
ทั้ง 2 วัน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ มีลักษณะงานบางต าแหน่งต้องอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และตามลักษณะพ้ืนที่ที่บางคนมีที่อยู่อาศัยห่างไกลจากสถานที่ท างาน เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ จึงก าหนดจ านวนครั้ง
ของการลาและมาปฏิบัติราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 
  1. ก าหนดเวลาท างาน โดยเริ่มท างานก่อนตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. หยุด
พักกลางวัน เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.  
  2. ก าหนดวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ คือวันเสาร์และอาทิตย์ หยุดราชการเต็มวัน        
ทั้ง 2 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่ทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุด แต่ถ้ามีข้อราชการที่เป็นไปตามนโยบาย 
จะต้องมาปฏิบัติราชการได้ตลอดเวลาเพื่อการแก้ไขปัญหาได้  

เงื่อนไขประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ดังนี้ 
 

๑.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น 
(๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐%) 
(๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๑๕ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายไม่เกิน 1๐ ครั้ง 
         (๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
         (๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 
         (๖)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ 

(๗)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยกย่อง หรือได้รับรางวัลจาหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ซึ่งปรากฏชื่อเสียงให้กับเทศบาลต าบลห้วยไร่ 

๒.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น                                       
         (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (6๐-90%) 

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันไม่เกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท ยกเว้น
การลาพักผ่อนประจ าป)ี 
         (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกิน คือ 10 ครั้ง/ป ี

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกสั่งพักราชการ 
ไม่ขาดราชการ 
         (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบสี่เดือน 



-2- 
 

๓.  ผู้ที่ไม่มีสิทธิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี 
         (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า ๖๐%) 

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท ยกเว้นการ 
     ลาพักผ่อนประจ าปี) 

         (๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมา มาท างานสายเกิน ๓๐ ครั้ง/ปี 
         (๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ 
         (๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
            1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วย ความสามารถและความอุตสาหะจน 
เกิดผลดีแก่ราชการ 
            2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ 
            3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
            4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
            5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน                  
            6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดู งาน ณ ต่าง
ประเทศฯ ต้องปฏิบัติราชการในครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
            7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายก อปท.ก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว 
             8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาการปฏิบัติราชการ 6 เดือน โดยมีวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่
รวมถึงวันลา ดังนี้   
    (1) ลาป่วย  

  (2) ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน 
    (3) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

  (4) ลากิจส่วนตัว 
  (5) ลาพักผ่อน  

    (6) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
  (7) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
  (8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
  (9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(10) การลาติดตามคู่สมรส 
(11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น               
    ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
            2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
             3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 
             4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
             5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ และ
งานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
             6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
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ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมาท างานสายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมา
ท างานสายดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี 
แม้การลาจะเป็นสิทธิอันพึงกระท าได้ก็ตาม 

 (๑)  มาท างานสายเกิน 15 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 10 วัน ผู้บังคับบัญชาควร
พิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงิน
รางวัลประจ าปี 

(๒)  มาท างานสายเกิน 20 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชาควร
รายงานต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายสุรสิทธิ์    เมืองลี) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


