
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เรื่อง  การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจ า และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 

------------------------------------ 
 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ.2559 ลงวันที่  20  มกราคม  2559 ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 26  มิถุนายน  2562 ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาสาย
เกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่
อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน 
 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก  จึงก าหนดจ านวนครั้งการท างานสายในปีงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยอนุโลมใช้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่ ว ไปด้วย และให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันที่   1 ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป                            
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 (1  ต.ค. 64 – 31  มี.ค. 65)  มาสายไม่เกิน  
12  ครั้ง  ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  ไม่รวมวันลาตาม (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ (7) 
ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน และการลาไม่เกิน 23 วันท าการ ดังต่อไปนี้ 

1. ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

2. ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
3. ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
4. ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
5. ลาพักผ่อน 
6. ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 
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8. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

9. ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถนะภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันท าการ  

จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 
2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีหลัง  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2565 – 30 ก.ย. 2565)  มาสายไม่

เกิน 12  ครั้ง  ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  ไม่รวมวันลา ตาม (6) ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไป
ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน หรือ (7) 
ในครึ่งปีที่แล้วมาส าหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
ต้องมเีวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่เดือน และวันลาดังต่อไปนี้ 

1. ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอารเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

2. ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
3. ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
4. ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
5. ลาพักผ่อน 
6. ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 
8. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรเฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตาม

กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
9. ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถนะภาพด้านอาชีพ 

 การนับจ านวนวันลาไม่เกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยให้นับเฉพาะวันท าการ  
จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรกครั้งที่ 1 หรือครึ่งปีหลังครั้งที่ 2  ในแต่ละครั้ง  หาก
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  มาสายเกิน 12 ครั้ง  หรือลาเกิน 23  วัน
ท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น)  หรือจงใจ  ละเลย  ละทิ้ง  ทอดทิ้ง  หน้าที่ราชการ  อาจจะไม่ได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน  ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลา
นั้น ๆ  และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
 ทั้งนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดี  ความชอบในการเลื่ อนขั้น
เงินเดือน  รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  หากกรณีพนักงานส่วน
ต าบล 
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และพนักงานจ้าง  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ จะต้องได้รับการลงโทษ 
ตามท่ีประกาศกก าหนดไว้ 

 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564   

  
      

(นายอนุสรณ์  ดวงศรี) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 
 

 


