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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 
เรื่อง  ก าหนดการขาดราชการ  การลา และการมาท างานสาย 

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------ 

 ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2559  ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559  
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)    
ลงวันที่  28  มกราคม  2559  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัดปัตตานี)     
ให้ด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5  
ให้ได้รับในอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิมให้ได้รับในอัตราเงินเดือนขั้นใกล้เคียงที่สูง
กว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ดังนี้    
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน เรื่อง ก าหนดการขาด
ราชการ การลา และการมาท างานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ก าหนดใช้ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การมา
ปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 4 การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้ 

(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก   
โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 

(2) ครั้งที่สอง เป็นการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง   
โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีถัดไป 

 ข้อ 5 พนักงานส่วนต าบล  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ  และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ  ซึ่งผู้บังคับบัญชา  เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้น  

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความ ผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน 
(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ

ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
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(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา   หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว   

(9) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน  โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน   
แต่ไม่รวมถึงวันลา ตามข้อ (6) หรือ (7) หรือวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วย ที่ไม่ใช่วันลา
ป่วยตาม (9) (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ 

ข้ อ  6  พนั ก งานส่ วนต าบล  ซึ่ ง จะ ได้ รั บกา ร พิจา รณา เลื่ อนขั้ น เ งิ น เ ดื อนหนึ่ ง ขั้ น 
ในแต่ละครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ 5  และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ  และทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรอง
ให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก  หรือมีการต่อสู้ที่
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นพิเศษ  และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดี
ยิ่งแก่ประเทศชาติ 
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ข้ อ  7  การ พิจ า รณา เ ลื่ อนขั้ น เ งิ น เ ดื อนพนั ก ง านส่ วนต าบล  ตาม  ข้ อ   5  แล ะ 
ข้อ 6  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ได้รับมอบหมายน าผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่หนึ่งและครั้ง 
ที่สอง  โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
การเป็นพนักงานส่วนต าบลและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ของผู้นั้น แล้วรายงานผลการพิจารณานั้น พร้อมด้วยข้อมูล
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

การลาของพนักงานส่วนต าบล ที่ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตาม
ประกาศฉบับนี้ หากข้อหนึ่งข้อใดของประกาศฉบับนี้ขัดต่อ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปัตตานี ให้ใช้ยึดประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559  

การขาด ลา มาสาย ของพนักงานส่วนต าบล ที่น ามาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้
ก าหนดดังนี ้

(1) ในครึ่งปีงบประมาณ ขาดราชการไม่เกิน 5 วัน 
(2) ในครึ่งปีงบประมาณ ลากิจและลาป่วย ที่ไม่ใช่ลาตามข้อ 5 (9)  ไม่เกิน 23 วัน 
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมา มาสายไม่เกิน  20 ครั้ง โดยก าหนดเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 

16.30  น. และมาสายหากลงเวลาล่วงเลยกว่าเวลา  09.00  น. ไปแล้ว โดยการนับเวลามาท างานสายนั้นหาก 
พนักงานส่วนต าบล ผู้ใดมีภารกิจ หน้าที่ที่ต้อง ต้องเดินทางไปประสานงาน กับผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ ก่อน
เวลาราชการ และกลับมาลงเวลาปฏิบัติราชการ หลังเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่า พนักงานส่วนต าบล ผู้นั้น ไม่ได้มา
ปฏิบัติงานสาย   

ข้อ 8 ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละครั้ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
รายงานผลจากผู้บังคับบัญชา  ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบล ผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ  5  และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบล  ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่  
ผู้นั้นครึ่งขั้น  ถ้าเห็นว่าพนักงานส่วนต าบล ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในหลักเกณฑ์ ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่   
ผู้นั้นหนึ่งขั้น ตามข้อ 6 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครึ่งปีแรกไม่ถึงหนึ่งขั้น  ถ้าในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรกกับ
ครึ่งปีหลังรวมกันแล้วเห็นว่ามีมาตรฐานสูงกว่าการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นส าหรับปีนั้น  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเป็นจ านวนหนึ่งขั้น
ครึ่งได ้ แต่ผลการปฏิบัติงานทั้งปีของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือ
หลายประการดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดีต่อทางราชการและสังคม 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือได้ค้นคว้า  หรือประดิษฐ์       
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตราย   หรือมีการต่อสู้ที่เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิต 

(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
และปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
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(5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย  ยากล าบากและงานนั้น
ไดผ้ลดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(6)  ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น                   
ผลดีแก่ประเทศชาติ 

ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบล  ผู้ใดมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครึ่งปีแรกหนึ่งขั้น  แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นให้ได้   เพราะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่
จะใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนของส่วนราชการนั้น  ถ้าในการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีหลัง  พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นมีผล
การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นอีก  และไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนเงินที่จะใช้
เลื่อนขั้นเงินเดือนในคราวนั้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีค าสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งปีของ
พนักงานส่วนต าบล  ผู้นั้นเป็นจ านวนสองขั้นได้ 

ข้อ 9 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับ
อนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามข้อ 5 (9) (ช)  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาสั่งเลื่อนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้นเมื่อผู้นั้นกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยให้สั่งเลื่อนย้อนหลังไปในแต่ละ
ครั้งที่ควรจะได้เลื่อน ทั้งนี้ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด 

ข้อ 10 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะน าเอาเหตุที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญามาเป็นเหตุในการ
ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานส่วนต าบลผู้นั้นไม่ได้ 

ข้อ 11 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลผู้ใดถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเกียรติ
ศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
และเป็นการลงโทษจากการกระท าความผิดเดียวกันถ้าถูกสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนมาแล้วเพราะเหตุที่ถูกลงโทษทาง
วินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษ  จะสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะเหตุจากการ
กระท าความผิดเดี่ยวกันไม่ได้ 

ข้อ 12 ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแล้วมีผลท าให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดนี้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินดือนพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นเสียใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศ 

ข้อ 13 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบล ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่    
ผู้นั้นจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญใน
วันที่  30  กันยายนของปีที่จะพ้นราชการ 

ข้อ 14 ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าพนักงานส่วนต าบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือน  แต่ผู้
นั้นถึงแก่ความตายก่อน หรือในวันที่  1 เมษายน  หรือ 1 ตุลาคม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญโดยมีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย 
ข้อ 15 ให้น าประกาศ ก าหนดการขาดราชการ  การลา และการมาท างานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
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ฉบับนี้ ไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เป็นต้นไป 

       ประกาศ    ณ   วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2563 
    
      

                                                                 (นายดาโอะ  สะดี) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประจัน 


