
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลของพนักงานส่วนต าบล                 

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
------------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามข้อ 20๕  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  
2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง       
ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ  โดยค านึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน 
 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม  จึงก าหนดจ านวนครั้งการมาปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยอนุโลมใช้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปด้วย  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  255๙  เป็นต้นไป  
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

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

(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

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

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย    
ตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

2. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)  มาสายไม่เกิน 7 ครั้ง              
ลาไม่เกิน  23  วันท าการ ไม่รวมวันลาตาม (ฉ) หรือ (ช)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

 
 



(ก) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

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

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย   
ตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2  ในแต่ละครั้ง  หากพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  มาสายเกิน 8  ครั้ง  หรือลาเกิน 23  วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น)  หรือจงใจ
ละเลย  ละทิ้ง  ทอดทิ้ง  หน้าที่ราชการ  อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ  และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
 ทั้งนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  หากกรณีพนักงาน      
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ  
จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย 2 สถาน  ตามที่ประกาศก าหนดไว้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    
      
 

(นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

------------------------------------ 
 อาศัยอ านาจตามข้อ 20๗  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  
2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ได้ก าหนดเงื่อนไขให้พนักงานส่วนต าบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง      
ต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดเป็นหนังสือ  โดยค านึงถึง
ลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งหน่วยงาน 
 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนงาม  จึงก าหนดจ านวนครั้งการมาปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  โดยอนุโลมใช้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปด้วย  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  255๘  เป็นต้นไป  
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)  มาสายไม่เกิน  7  ครั้ง         
ลาไม่เกิน  23  วันท าการ  ไม่รวมวันลาตาม (ฉ) หรือ (ช)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

(ซ) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ฌ) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ญ) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่

เกินหกสิบวันท าการ 
(ฎ) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(ฏ) ลาพักผ่อน 
(ฐ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ฑ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย    
ตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

4. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี  ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.)  มาสายไม่เกิน 7  ครั้ง              
ลาไม่เกิน  23  วันท าการ ไม่รวมวันลาตาม (ฉ) หรือ (ช)  และวันลาดังต่อไปนี้ 

 
 



(ซ) ลาอุปสมบท  หรือ  ลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  
เฉพาะวันลาที่สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 

(ฌ) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ญ) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน

ไม่เกินหกสิบวันท าการ 
(ฎ) ลาป่วยหรือประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง

ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(ฏ) ลาพักผ่อน 
(ฐ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ฑ) ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ 

การนับจ านวนวันลาไมเกินยี่สิบสามวันส าหรับวันลากิจส่วนตัว  และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลาป่วย   
ตาม (ง)  ให้นับเฉพาะวันท าการ  จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ 

3. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2  ในแต่ละครั้ง  หากพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  มาสายเกิน 8  ครั้ง  หรือลาเกิน 23  วันท าการ (ไม่รวมวันลาที่ก าหนดข้างต้น)  หรือจงใจ
ละเลย  ละทิ้ง  ทอดทิ้ง  หน้าที่ราชการ  อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ  และอาจจะถูกด าเนินการลงโทษทางวินัย 
 ทั้งนี้  ให้ผลการพิจารณาตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  เรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  เพ่ือน าเสนอพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน  รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใช้ในการพิจารณาเพ่ือต่อสัญญาจ้าง  หากกรณีพนักงาน      
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ  
จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย 2 สถาน  ตามที่ประกาศก าหนดไว้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
    
      

(นายเกียรติศักดิ์  ดวงพรม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

 
 

 

 


