
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง 
          เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ที่ไม่ได้รับการพิจารณา 

             เลื่อนขั้นเงินเดือน การเพ่ิมค่าจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณประจำพ.ศ. ๒๕๖๕ 
........................................................ 

                      ตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื ่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดให้พนักงานเทศบาลซึ่งได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ใน
ครึ่งปีทีแ่ล้วมา ต้อง  ไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่นายกเทศมนตรีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายกำหนด
เป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้การ ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศดังกล่าวประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนักงานจ้าง(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่  ๓๐ สิงหาคม๒๕๕๙  จึง
กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายที่จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง 
และค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
   ๑. เวลาในการมาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
                         ๑.๑ หากมาปฏิบัติราชการเกินจากเวลา๐๘.๓๐ น. จะถือว่ามาสาย และหากกลับก่อน
เวลา ๑๖.๓๐ น. ถือว่ากลับก่อนเวลาราชการ 
                         ๑.๒ กรณีผู้ที่ไม่ได้เซ็นชื่อในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ในวันรุ่งขึ้นให้เขียนแจง เหตุกรณี
ไม่ได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับและแจ้งงานการเจ้าหน้าที่ทราบ 

       ๒. การยื่นใบลา 
              ๒.๑ การลาพักผ่อน ให้ยื่นใบลาพักผ่อนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ  และให้มีการ

มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบงานแทน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน 
                        ๒.๒ การลาป่วย ให้ยื่นใบลาหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๓ 
วันทำการ หากเกินจากนี้ถือว่าขาดราชการ และไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนตามวันที่ขาด 

             ๒.๓ การลากิจส่วนตัว ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ยกเว้นมีเหตุจำเป็นยื่น 
น้อยกว่า ๓ วันทำการก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนนั้นพร้อมกับใบลา) 

             ๒.๔ การขาดราชการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 
         -  พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลขาดราชการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอัน ควร

ติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงลงโทษทางวินัยปลดออกหรือไล่ออกจากจะต้องถูก 
ราชการ 

    -  พนักงานจ้างละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน ถือว่าเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ 



พนักงานจ้างตามภารกิจ 
          ๑. ลาป่วยไม่เกิน ๖๐ วัน/ปี (กรณีลาป่วยเกิน ๓ วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์) 

    - กรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ลาได้ไม่เกิน ๘ วันทำการ 
    - กรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙ เดือน ลาได้ไม่เกิน ๖วันทำการ 
    - กรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างต่ำกว่า ๖ เดือน ลาได้ไม่เกิน ๔ วันทำการ 
๒. ลากิจ ๔๕ วัน/ปี (ปีแรกที่จ้างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน) 
๓. ลาพักผ่อน ๑๐ วัน/ปี (แต่ต้องผ่านการทดลองงาน ๖ เดือน) 
๔. ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน/ครั้งโดยได้รับค่าตอบแทนนับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุด

พิเศษใบระหว่างลาไม่เกิน ๔๕ วัน แลมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก กองทุน
ประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
           ๕. ลาอุปสมบทไม่เกิน ๑๒๐ วัน ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นก่อนวันอุปสมบท 

  ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน (ปีแรกที่จ้างจะไม่ได้รับคำตอบแทนระหว่างลา) 
     พนักงานจ้างท่ัวไป 
              ๑. ลาป่วยไม่เกิน ๑๕ วัน/ปี (กรณีลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์) 
                       - กรณีท่ีมีระยะเวลาการจตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๑ ปี ลาได้ไม่เกิน ๘ วันทำการ 
                       - กรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙ เดือน ลาได้ไม่เกิน ๖ วันทำการ 
                       - กรณีท่ีมีระยะเวลาการจ้างต่ำกว่า ๖ เดือน ลาได้ไม่เกิน ๔ วันทำการ 
                   ๒. ลาพักผ่อน ๑๐ วัน/ปี (แต่ต้องผ่านการทดลองงาน ๖ เดือน) 
                   ๓. ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๘๐ วัน/ครั้ง ๘ โด้รับค่าตอบแทนนับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์และ 

วันหยุดพิเศษในระหว่างลาไม่เกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุต รจาก 
กองทุนประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

        ในครึ่งปีที่แล้วมา  หากพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ลากิจ
และลาป่วยรวมกันแล้วเกินกว่า ๒๓ วัน (การนับจำนวนวันลาไม่เกิน ๒๓ วัน สำหรับวันลากิจส่วนตัวแล ป่วยให้
นับเฉพาะวันทำการ) และไม่รวมถึงวันลาตังต่อไปนี้ 
                 ๑) ลาป่วย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกัน ไม่เกิน  
หกสิบวันทำการ 
                 ๒) ลาป่วย เพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ 
กลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
                หรือมาทำงานสายเกินกว่า ๑๐ ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มค่าจ้างและ 
เลื่อนคำตอบแทนประจำปี เว้นแต่ในช่วงนั้นมีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมเฉียบพลั เดินทางมา
ปฏิบัติราชการล่าช้าลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 

                    การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง พิจารณาจาก 
                ๑. เทศบาลมีกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ( มีตำแหน่ง) 
                ๒. เทศบาลมีแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินอยู่ และยังคงมีการดำเนินการต่อ และจำเป็นต้อง 



 
ใช้พนักงานจ้างปฏิบัติงานต่อไป 
              ๓. พนักงานจ้างที่จะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน เฉลี่ย
ย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต่ำกว่าระดับดี 

                  จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
                     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายนิมิตร  สุทธิประภา) 
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง 

 
 

 

 


