
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
เร่ือง  การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนคร้ังการขาดราชการ การมาสายเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
------------------------------------ 

    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2545  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม                    
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 205 (8)  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงาน (ฉบับท่ี 6)   ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2559  ข้อ 31 (4)  ได้ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลและ     
พนักงานจ้าง  ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน  เล่ือนค่าตอบแทน ในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือ        
มาท างานสายเกินจ านวนครั้งท่ี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ  โดยค านึงถึงลักษณะงาน
และสภาพท้องท่ีอันเป็นท่ีต้ังหน่วยงาน 
 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมตะลุมพุก  จึงก าหนดจ านวนครั้งการท างานสายในปีงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี 2           
ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน  2561 ถึง 30 กันยายน 2561  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งท่ี 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)  มาสายไม่เกิน  7  ครั้ง           
ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  ไม่รวมวันลาตาม(6)หรือ(7)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาท่ีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยท่ีไม่ใช่วันลาป่วยตาม 
(ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
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2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี  ครั้งท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)  มาสายไม่เกิน 7  ครั้ง              

ลาไม่เกิน  23  วันท าการ (ไม่รวมวันลาตาม(6)หรือ(7)  และวันลาดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  

เฉพาะวันลาท่ีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยท่ีไม่ใช่วันลาป่วยตาม 
(ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งท่ี 1 หรือครั้งท่ี 2  ในแต่ละครั้ง  หากพนักงานและพนักงาน
จ้าง  มาสายเกิน 8  ครั้ง  หรือลาเกิน 23  วันท าการ (ไม่รวมวันลาท่ีก าหนดข้างต้น)  หรือจงใจ  ละเลย      
ละท้ิง  ทอดท้ิง  หน้าท่ีราชการ  อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเล่ือนขั้นเงินเดือน  ผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ  และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
 ท้ังนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  เรื่องการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เพื่อน าเสนอพิจารณาความดี  ความชอบในการเล่ือน
ขั้นเงินเดือน เล่ือนค่าตอบแทน  รวมท้ังการประเมินเล่ือนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพื่อต่อสัญญาจ้าง  หาก
กรณีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ       
ในระบบราชการ  จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย 2 สถาน  ตามท่ีประกาศกก าหนดไว้ 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
    
      
 
 

                             (นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 

 



      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ.   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก  

ที่  นศ  ๘7๒01.1/      วันท่ี   6    ตุลาคม 2563 

เรื่อง  ประกาศการก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนคร้ังการขาดราชการ การมาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล และการเพิ่มค่าตอบแทน            
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 เรียน  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในสังกัด 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก ประกาศการก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ 
จ านวนวันลา จ านวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก         
จึงก าหนดจ านวนครั้งการท างานสายในปีงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
ส่วนต าบลและเล่ือนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564   ซึ่งใช้บังคับต้ังแต่                      
วันท่ี 1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564  โดยมีหลักเกณฑ์ตามประกาศแนบท้าย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป 

 

 

 

                                    (ลงช่ือ)     
                       (นายประยุทธ  แก้วประสิทธิ์) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมตะลุมพุก 
 
 
 

 
 


