ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก
เรื่อง กาหนดการลา และจานวนครั้งการมาทางานสายเพื่อประกอบการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
.............................................................

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และอานาจตามความในข้อ 205 (8) แห่งประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 1๑ พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๐๕ (๘) “ในครึ่งปีที่แล้ว
มาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล” องค์การบริหารส่วนตาบล
โจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น จึงเห็นสมควรกาหนดการลา และจานวนครั้งการมาทางานสาย เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลโจด
หนองแกไว้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในแต่ละครึ่งปีต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ จะ
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๒๐๕ หรือข้อ ๒๐๖ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑
พฤศจิกายน 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“ข้อ ๒๐๕ พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น ใน
แต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในครึ่งปีที่แล้วมาได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถ และด้วยความ
อุตสาหะจนเกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบั ญชาได้พิจารณา
ประเมินตามข้อ ๒๐๒ แล้วเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ง
ขั้น
(๒) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูก
ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือความผิดที่ทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่ง
มิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
(๔) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๕) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือน
หรือได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ความตาย
(๖) ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มาส าหรั บ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน หรื อ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า
สี่เดือน

-๒(๗) ในครึ่งปีที่แล้วมาสาหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน
(๘) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคานึงถึงลักษณะงานและ
สภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๙) ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการหกเดือนโดยมีวันลาไม่เกิน ยี่สิบสามวัน
แต่ไม่รวมถึงวันลาตาม (๖) หรือ (๗) และวันลาดังต่อไปนี้
(ก) ลาอุ ป สมบท หรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุ ดิ อ าระเบี ย เฉพาะวั น ลาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นระหว่ า งลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน
(ค) ลาปุวยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทาการ
(ง) ลาปุ ว ยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิ บัติ ราชการตามหน้ าที่ ห รื อ
ในขณะเดินทางไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(ซ) ลาไปช่วยเหลื อภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิ ทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้ายอาชีพ
การนับจานวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลา
ป่วยให้นับเฉพาะวันทาการ”
“ข้อ ๒๐๖ พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ใน
แต่ละครั้งต้องเป็นผู้ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นตามข้อ ๒๐๕ และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผ ลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์แ ละผลดียิ่งต่อทางราชการ
และสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดาเนินการ
ตามความริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น
(๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ
(๔) ปฏิบั ติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตาแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษ และปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย
(๕) ปฏิบัติงานตาแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็นพิเศษ
และงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม
(๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ”

-3เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครู องค์การบริหารส่วน
ตาบลโจดหนองแกมีหลักเกณฑ์การกาหนดวันลา และการมาทางานสาย ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
ข้อ ๒๐๕ (๘) ดังรายละเอียดข้างต้น จึงเห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์จานวนครั้งวันลา และการมาทางาน
สายของผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นในแต่ละรอบการประเมินฯเพิ่มเติมดังนี้
จานวนครั้งการลา
ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาทุกประเภทรวมกันเกินกว่า ๑๐ ครั้งต่อรอบประเมินฯ (ยกเว้นการ
ลาตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ข้อ ๒๐๕ (๙))
จานวนครั้งการมาทางานสาย
ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่มาทางานสายเกินกว่า 30 ครั้งต่อรอบประเมินฯ (ร้อยละ 27 ของ
ประมาณการวันทางานครึ่งปี เท่ากับ 114 วัน)
กรณี ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ฯ ดั ง กล่ า ว แต่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปพิจารณาเห็นสมควรจะให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องชี้แจง
เหตุผลความจาเป็นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล โจด
หนองแกต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

30

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้อยตารวจตรี
( วัฒนชัย
ประไกรวัน )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก

