
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดไห 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
  ……………………………………………………………………………………. 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร
และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (6 ) 
ประกอบมาตรา26แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ .ศ .2542และมติ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ให้
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย  

ในการนี้เทศบาลตำบลกุดไหจึงประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม 
ดังนี้  

หลักเกณฑ์การให้คุณ 
                     พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที ่1 และ ๒ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือ 2 มาสายไม่เกิน  10 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันทำ
การ ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันทำการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

/การนับ...... 
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                การนับจำนวนวนัลาไมเกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วัน

ลาป่วยตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันทำการ   
2. ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครึ่งขั้น จะต้องมีผล

การปฏิบัติราชการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือนในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือ ๒  ดังนี้ 
2.1 จำนวนการลาไม่เกิน 23 วัน (ไม่รวมวันลา ข้อ 1 (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช)(ซ)(ฌ)) 
2.2 จำนวนการมาทำงานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
2.3 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
2.4 มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับดี  

           3. ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นค่าจ้าง หนึ่งข้ันจะต้องมีผล
การปฏิบัติราชการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือนในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือ ๒ ดังนี้ 
          3.1 จำนวนการลาไม่เกิน 15 วัน (ไม่รวมวันลา ข้อ 1 (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช)(ซ)(ฌ)) 
          3.2 จำนวนการมาทำงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง 
          3.3 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
          3.4 มีผลการปฏิบัติงานที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งข้ัน และอยู่ใน
หลักเกณฑ์ ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังนี้ 
   (1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 
   (๒) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือได้ค้นคว้าหรือได้ประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษ และทางราชการได้ดำเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้
รับรองให้ใช้การค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น 
   (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้
เสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ 
   (๔) ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับตำแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการเป็นพิเศษและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
   (๕) ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็น
พิเศษและงานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 
   (๖) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จเป็น
ผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ 
                 พนักงานจ้างที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
หลักเกณฑ์ดังนี้  

(๑) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความสามารถและด้วยความอุตสาหะจนเกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดี 

(๒) ต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้
ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๓) ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
(๔) ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 8 เดือน โดยมีวันลาในแต่ละครั้งของการประเมิน

ไม่เกิน 23 วันแต่ไม่รวมถึงวันลาดังต่อไปนี้ 
(ญ) ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ไม่เกิน 120 วัน 
(ฎ) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ฏ) ลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันทำการ 
(ฐ) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(ฑ) ลาพักผ่อน 
(ฒ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล เข้ารับการฝึก

วิชาทหาร เข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม 
การนับจำนวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันสำหรับวันลากิจส่วนตัว และวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวันทำการ   

 2.พนักงานจ้างผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าระดับดี จะต้องมีผลการปฏิบัติงาน
ในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือนในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 
2563) และครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 

2.1  จำนวนการลาไม่เกิน 23 วัน (ไม่รวมวันลา ข้อ 1 (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ)) 
2.2  จำนวนการมาทำงานสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
2.3  ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 3.พนักงานจ้างผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น จะต้องมีผลการปฏิบัติงานใน
ห้วงระยะเวลาการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) และครั้งที่ 2 (1 
เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้ 

          3.1 จำนวนการลาไม่เกิน 15 วัน (ไม่รวมวันลา ข้อ 1 (ก)(ข)(ค)(ง)(จ)(ฉ)) 
          3.2 จำนวนการมาทำงานสายไม่เกิน 5 ครั้ง 
          3.3 ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

หลักเกณฑ์การให้โทษ  
๑.มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้

ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ  
๒.มีมาตรการการรักษาวินัยโดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้น

การกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  

๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ี กฎหมายหรือ
ระเบียบกำหนด  

๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาท  
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         หลักเกณฑ์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  
๑.มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีของเพ่ือนร่วมงาน โดยอาจจะมอบเป็นรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มอบให้ปีละ ๑ ครั้งๆละ 2 คนที่
ผ่านการคัดเลือกระดับสำนัก/กอง แล้วมาระดับองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้  

๑.๑ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ  
๑.๒ มนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม  
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม  
 

                       ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562  

                                                           

       (นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์) 
        นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห 

 


