
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เรื่อง  ก าหนดจ านวนครั้งการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
--------------------------------- 

  ตามความในข้อ205 (7) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลง
วันที่ 15 มกราคม 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ  8 ของประกาศคณะกรรมการประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 และข้อ 31 
ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งและพนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนใน
รอบปีที่แล้วมา ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกิน
จ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารสวนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึ่งถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน นั้น 

  ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้พิจารณาแล้วว่าปัจจุบันมีพนักงานตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รวมทั้งสิ้น 34 คน โดยแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานในความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบ
ลุ่ม ซึ่งในแต่ละปีแต่ละฤดู พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมประสบปัญหา
แตกต่างกันไป เช่น บางปีฝนน้อยท าให้ประสบปัญหาภัยแล้ง บางปีฝนตกหนักน้ าท่วม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงก าหนดจ านวนครั้ง
ในการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
  ในการนี้ เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามประกาศที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จึงก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งในการปฏิบัติ
ราชการ การลา การมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 

1.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง ก าหนดจ านวนครั้ง 
การปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสายของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 วันที ่1  ตุลาคม 
2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 และครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

3.ประกาศนี้บังคับใช้เกี่ยวกับก าหนดจ านวนครั้งการปฏิบัติราชการ การลา การมาท างานสาย 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 
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   1.พนักงานส่วนต าบล 

   รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ
รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

1.พนักงานส่วนต าบลจะต้องไม่ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกิน 3 ครั้งต่อ 
รอบการประเมิน 

2.พนักงานส่วนต าบลจะต้องไม่ละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เกิน 3 ครั้งต่อรอบ 
การประเมิน  

3.พนักงานส่วนต าบลจะต้องไม่มาท างานสายเกินจ านวน 8 ครั้งต่อรอบการประเมิน  
หากได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานนอกส านักงานให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปและต้องมีวันลา
ไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 
   ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขึ้นในแต่ละ
ครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วย 
ความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาประเมินตามข้อ5             
(ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนต าบลปีละสองครั้งตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 

(2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือ 
ไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือนในครึ่งปีที่แล้วมา 
ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร(ถือปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมฉบับนี้) 

(4) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ 
เดือนหรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย  

(5) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ 
การวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

(7) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่
ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน (ถือปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมฉบับนี้) 

(8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือน โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบ 
สามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาตาม(6) หรือ (7) และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ไม่เกิน 120 วัน 
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(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว 

รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะ 

เดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่าง 

ลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  

      การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้ 
นับเฉพาะวันท าการ 
   ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละ
ครั้งต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขึ้นตามข้อ 8 และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

(2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่ง 
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 

(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมากหรือมีการต่อสู้ 
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 

(4) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง 
ราชการเป็นพิเศษและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 

(5) ปฏิบัติงานต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็น 
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

(6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็น 
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
    ข้อ 10 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลตามข้อ 8 และข้อ 9 ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการตามข้อ 5 มาเป็นหลักในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆของผู้นั้นแล้วรายงานผลการ
พิจารณานั้นพร้อมด้วยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่
ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
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      2.พนักงานจ้าง 

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 
รอบการประเมิน ครั้งที ่2 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

1.พนักงานจ้างจะต้องไม่ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกิน 3 ครั้ง ต่อรอบ 
การประเมิน 

2.พนักงานจ้างจะต้องไม่ละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เกิน 3 ครั้ง ต่อรอบการ 
ประเมิน  

3.พนักงานจ้างจะต้องไม่มาท างานสายเกินจ านวน 8 ครั้งต่อรอบการประเมินหากได้  
รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานนอกส านักงานให้พิจารณาเป็นรายกรณีไปและต้องมีวันลาไม่เกิน
ยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 
   ข้อ 31 พนักงานจ้างซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในรอบปีที่แล้วมาต้อง
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 1.ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดี 
หรือความก้าวหน้าแก่ราชการโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดี 
   2.ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูกศาลพิพากษาใน
คดอีาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   3.ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร(ถือปฏิบัติตามประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อมฉบับนี้) 
   4.ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงถึงลักษะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน(ถือปฏิบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมฉบับนี้) 
   5.ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าแปดเดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่เกินยี่สิบสามวันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี ้  
   (ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ไม่เกิน 120 วัน  
   (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสินวัน 
   (ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว
รวมกันไม่เกินหกสิบวันท าการ 
   (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
   (จ) ลาพักผ่อน 
   (ฉ) ลาเข้ารับการตรวจคัดเลือก เข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการ
ฝึกวิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
       การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยให้
นับเฉพาะวันท าการ 
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  3. การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นน าผลการประเมินผล 

การปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินการแล้วเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน โดยน าผลการประเมินครั้งที่หนึ่ง
และครั้งที่สอง โดยพิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืนๆของผู้นั้นแล้วรายงานผลการพิจารณานั้นพร้อมด้วย
ข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
         ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับที่
ได้รับรายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

 4.การมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในรอบครึ่งปีแรกครั้งที่ 1  
หรือในรอบครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ในแต่ละครั้งหากพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างลาเกินหรือมาสายหรือ          
จงใจละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หน้าที่ราชการตามที่ประกาศฯ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้นๆ และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
   ทั้งนี้ ให้ผลการพิจารณาตามประกาศฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี  ความ 
ชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับ และเลื่อนค่าตอบแทนหรือใช้ในการพิจารณาเพ่ือ
ต่อสัญญาจ้าง หากกรณีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
หรือประกาศในระบบราชการจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดไว้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                    ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
 
 
 

      
                       (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 


