
 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจาณา 
 

- ประกาศหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมา  
      ท างานของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
      2564 

 
- ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เรื่อง  การก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานของข้าราชการและพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ………………………..………….    

 

  ตามที่ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558   ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ข้อ 7  ให้ยกเลิกความในข้อ 230 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 230 (8) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวน
ครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยค านึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่
ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน   ก าหนดให้พนักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง
ขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ ต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกิน
จ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้  แล้วแต่กรณี นั้น 

  เทศบาลต าบลกุดแฮด  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร   ปัจจุบันมีข้าราชการจ านวน
ทั้งหมด  28  คน  พนักงานจ้าง 13  คน รวมทั้งสิ้น 41 คน  โดยแต่ละต าแหน่งมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไป
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละงาน
ไม่เหมือนกัน มีความช านาญงานในหน้าที่แตกต่างกัน  และโดยที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบล                
กุดแฮด อันประกอบด้วย หมู่ที่ 3  ถึง หมู่ที่ 10 ในบางฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือน สิงหาคม  กันยายน)  
เมื่อมีฝนตกอาจท าให้พ้ีนที่ในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาภัยน้ าท่วม และในฤดูร้อนในแต่ละหมู่บ้าน มักจะ
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของพนักงานเทศบาล จึงต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดทั้งปี ดังนั้นในการลาต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  ขอให้พนักงานแต่ละคนได้พิจารณาถึง
ความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ  
  อาศัยอ านาจตามความใน 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558   ลงวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 7  ให้ยกเลิกความในข้อ 230 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ฉบับ
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
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  ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด เรื่อง การก าหนดจ านวนครั้งของ
การลาและการมาท างานสายของข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 .ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
ค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง จ านวน 1.0 ขั้น หรือ ดีเด่น ในครึ่งปีที่แล้วมาจะต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกิน
จ านวนครั้ง ดังนี้ 

(1) ต้องไม่ลาพักผ่อนเกิน   5  ครั้ง  
(การลาพักผ่อนจะน ามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาจ้าง การพิจารณาผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้นหรือ ดีเด่น จะพิจารณา
จากผู้ที่ไม่ลาพักผ่อนก่อน)   

(2) ต้องไม่มาท างานสายเกิน  2   ครั้ง 
(3) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน 15 วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 

ข้อ 4. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ผู้ใดที่ลาหรือมาท างานสายเกิน 
จ านวนครั้งที่ก าหนดตาม ข้อ 3 แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน 
1.0 หรือ ดีเด่น ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างผู้นั้นให้ผู้บังคับบัญชาเสนอชี้แจงเหตุผล                   
ที่สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ได้เป็นการเฉพาะราย   
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
 

               (น ายเทอดไทย   ไฝชอบ) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 
 

 

 

 

 



 
ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
............................................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 15 แห่งระเบียบบริหารงานบุคคล                 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2558  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลกุดแฮด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศ
ก าหนดการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ดังนี้ 

๑.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
(๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  
(๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลารวมกันไม่เกิน ๑๕ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายไม่เกิน 2 ครั้ง 
         (๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
         (๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบหกเดือน 
         (๖)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ 

(๗)  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยกย่อง หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน องค์กร สถาบันภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ซึ่งปรากฏชื่อเสียงให้กับเทศบาลต าบลกุดแฮด 

๒.  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นของเทศบาลต าบลกุดแฮด                                       
         (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป  

(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันไม่เกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 
ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกิน คือ 5 ครั้ง/ป ี

(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ ไม่ถูกสั่ งพัก
ราชการ ไม่ขาดราชการ 
         (๕) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการครบสี่เดือน 

๓.  ผู้ที่ไม่มีสิทธิการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปีของเทศบาลต าบลกุดแฮด 

         (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง  
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันรวมกันเกิน ๒๓ วันท าการ (หมายถึงการลาทุกประเภท 

ยกเว้นการลาพักผ่อนประจ าปี) 
         (๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมา มาท างานสายเกิน 5 ครั้ง/ป ี
         (๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ถูกลงโทษทางวินัย ขาดราชการ 
         (๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 



-2- 

หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้น 
            1) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองด้วย ความสามารถและความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีแก่ราชการ 
            2) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่า โทษภาคทัณฑ์ 
            3) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกพักราชการเกินกว่า 2 เดือน 
            4) ในครึ่งปีที่แล้วมาไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
            5) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน                  
            6) ในครึ่งปีที่แล้วมาถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ ศึกษา อบรม ดูงาน 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   
  ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลา
ที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

ข) ลาคลอดไม่เกิน 90 วัน 
  ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวไม่เกิน 60 วัน 

ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลังจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

จ) ลาพักผ่อน  
  ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
ณ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

  หลักเกณฑ์ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.0 ขั้น               
    ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น 0.5 ขั้น และอยู่ในหลักเกณฑ์
ประการหนึ่งประการใด ดังนี้ 
  1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ 
             2) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่ม ค้นคว้า ประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเป็น
พิเศษ 
             3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก 
             4) ปฏิบัติงานที่มีภาระที่หนักกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการเป็นพิเศษ 
             5) ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษ 
และงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
             6) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
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ในครึ่งปีที่แล้วมาหากพนักงานส่วนเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้ลา หรือมา
ท างานสายตามจ านวนครั้งดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาน าข้อมูลการลา และการมาท างานสายดังกล่าว ไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปี แม้การลาจะเป็น
สิทธิอันพึงกระท าได้ก็ตาม 

 
 

(๑)  มาท างานสายเกิน 10 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 10 วัน ผู้บังคับบัญชา
ควรพิจารณาประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน อันจะท าให้ผู้นั้นไม่สามารถได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และเงินรางวัลประจ าปี 

(๒)  มาท างานสายเกิน 15 ครั้ง หรือลากิจหรือลาพักผ่อนเกินกว่า 15 วัน ผู้บังคับบัญชา                 
ควรรายงานต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฐานหย่อนความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 

                                                         (นายเทอดไทย   ไฝชอบ) 
                        นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 

 

 

 

 


