
                      
 
                                   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง  การก าหนดจ านวนวันลา การมาท างานสาย ในการปฏิบัติราชการ  

ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
 

  อาศัยอ านาจตาม ข้อ 230 (8)  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม  
2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดเงื่อนไขให้
พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกิน
จ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ  โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่  
อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน 
  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  จึงก าหนดจ านวนครั้งการท างานสายในปีงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยอนุโลมใช้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปด้วย   
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) มาสายไม่เกิน  18  ครั้ง  
ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลา
ป่วยตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ  

2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) มาสายไม่เกิน 18  ครั้ง              
ลาไม่เกิน  23  วันท าการ ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
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(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน 

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลา
ป่วยตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

    3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2  ในแต่ละครั้ง  หากพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  มาสายเกิน 18  ครั้ง หรือ
ลาเกิน 23  วันท าการ(ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น) หรือจงใจ  ละเลย  ละทิ้ง  ทอดทิ้ง  หน้าที่ราชการ  
อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  
ในรอบระยะเวลานั้น ๆ  และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 

 4.การตรวจสอบเวลาการมาและการกลับ จะตรวจสอบจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็น  
อันดับต้นหากมีเหตุจ าเป็นให้ระบุสาเหตุในสมุดลงเวลาราชการ 

 5.ในกรณีมีภารกิจราชการ เช่น ประชุม สัมมนา เดินทางไปราชการ หรือลา เมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจให้บันทึกในสมุดลงเวลา ช่วง วัน เวลา ที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือลา(หากไม่ลงบันทึกในสมุดลงเวลาราชการ
ถือว่าขาดราชการ) 

 6.การลาให้ผู้ลาส่งใบลาให้งานธุรการ ก่อนวันลาไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ (ยกเว้นการลาป่วย) 
การลาที่ไม่ได้ส่งใบลาถือว่าขาดราชการ 

 7.การไม่สแกนลายนิ้วมือการมา และการกลับหรือไม่ลงชื่อในสมุดลงเวลาราชการ ถือว่า  
ขาดราชการ (เวลาที่สแกนลายนิ้วมือและสมุดลงเวลาราชการต้องตรงกัน) ในกรณีที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
มีปัญหาให้ระบุปัญหาในสมุดลงเวลาราชการ 
  ทั้งนี้  ให้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  เรื่อง การก าหนดจ านวนวันลา การมา
ท างานสาย ในการปฏิบัติราชการ ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี  ความชอบ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน  
รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  หากพนักงานครูองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ  
ในระบบราชการ  จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย 5 สถาน   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 
 
            (นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว)  
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  


