
   

ประกาศเทศบาลต าบลยุโป 
เรื่อง ก าหนดเวลาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ส าหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพิ่มค่าจ้างให้กับลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564    

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ปี 2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขถึงปัจจุบัน พ.ศ.2558 หมวด 11 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้อ 226, 230  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหวัดยะลา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขถึงเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 
หมวด 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ข้อ 34 และ ข้อ 38  ก าหนดใหพ้นักงานเทศบาลซึ่งจะได้รับการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการมาปฏิบัติราชการ ต้องไม่ลา หรือมา
ท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้  แล้วแต่กรณี นั้น 

  เทศบาลต าบลยุโป ปัจจุบันมีข้าราชการจ านวนทั้งหมด  14  คน  พนักงานจ้าง  13  คน  รวมทั้งสิ้น 
27  คน  (รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยแต่ละต าแหน่งมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง       
ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน มีความช านาญงานในหน้าที่
แตกต่างกัน  และโดยที่เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลยุโป อันประกอบด้วย หมู่ที่ 1  ถึง หมู่ที่ 6   ในบางฤดู 
โดยเฉพาะฤดูฝน (ช่วงเดือน ตุลาคม  ถึง ธันวาคม)  เมื่อมีฝนตกอาจท าให้พ้ีนที่ในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาภัยน้ าท่วม 
และในฤดูร้อนในแต่ละหมู่บ้าน มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของพนักงานเทศบาล จึงต้องเตรียมพร้อมต่อ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นในการลาต่างๆของพนักงานเทศบาลต าบลยุโป ขอให้พนักงานแต่ละคนได้
พิจารณาถึงความจ าเป็นของเหตุแห่งการลาทุกครั้ง  ทั้งนี้ขอให้ค านึงถึงการให้บริการประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  
  อาศัยอ านาจตามความใน 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ข้างต้น เทศบาลต าบลยุโป จึง
ก าหนดจ านวนครั้งของการลาและการมาท างานสายของข้าราชการและพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ 
 

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกเทศมนตรีต าบล
ยุโป จึงขอประกาศก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จานวนวันลา จ านวนครั้งการมาท างานสาย เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสาหรับพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพ่ิมค่าจ้างให้กับ
ลูกจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

          ข้อ 1. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี มาทางานสายไม่เกิน 30 ครั้ง ลาไม่เกิน 23 วันท าการ      
ไม่รวมวันลาดังต่อไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวันลาที่มี
สิทธิได้รับเงินระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  
(ข) ลาคลอดไม่เกินเก้าสิบวัน  
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบ    
วันท าการ  



(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจาก
การปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
(จ) ลาพักผ่อน  
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือดหรือเข้ารับการเตรียมพล  
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
(ซ) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือน  

(ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับจ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน ส าหรับวันลากิจส่วนตวัและวันลาป่วย และวันลาป่วยที่ไม่ใช่วันลา

ป่วยตาม (ง) ให้นับเฉพาะวันท าการ  
  ข้อ 2. ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรอืเพ่ิมค่าจ้าง (หนึ่งขั้น)จะต้องมีผล
การปฏิบัติราชการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ดังนี้ 

(1)  จ านวนวันลาไม่เกิน 10 วัน  
(2)  จ านวนการลามาสายไม่เกิน 10 ครั้ง 
(3)  ไม่ขาดราชการ 
ข้อ 3. ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรอืเพ่ิมค่าจ้าง (ครึ่งขั้น) 

จะต้องมีผลการปฏิบัติราชการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ดังนี้ 
(1) จ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน  
(2) จ านวนการมาท างานสายไม่เกิน 30 ครั้ง  
(3) ไมขาดราชการ 
(4) มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 70 % 
ข้อ 4. ในกรณีมีภารกิจราชการ เช่น ประชุม อบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ หรือลา เมื่อ เสร็จสิ้น

ภารกิจให้ลงบันทึกในสมุดลงเวลาช่วง วันเวลา ที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือลา (หากไม่ลงบันทึกในสมุดลงเวลาราชการถือว่า
ขาดราชการ) 

ข้อ 5. ในกรณีมีภารกิจราชการ เช่น ประชุม อบรมสัมมนา เดินทางไปราชการ หรือลา เมื่อ เสร็จสิ้น
ภารกิจให้ลงบันทึกในสมุดลงเวลาช่วง วันเวลา ที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือลา (หากไม่ลงบันทึกในสมุดลงเวลาราชการถือว่า
ขาดราชการ) 

          ข้อ 6. การลาให้ส่งใบลา ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อนวันลาไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ (ยกเว้นการลา
ป่วยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) การลาที่ไม่ส่งใบลาถือว่าขาดราชการ ในกรณีลาป่วยหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้เขียนใบลา
ในวันรุ่งขึ้นของการมาปฏิบัติราชการ หากไม่ส่งใบลาภายใน 1 วัน ถือว่าขาดราชการ  

ข้อ 7. การไม่สแกนลายนิ้วมือการมาและการกลับ หรือไม่ลงชื่อในสมุดลงเวลาราชการถือว่าขาดราชการ 
(เวลาที่สแกนลายนิ้วมือและสมุดลงเวลาราชการต้องตรงกัน) 

 

  โดยก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการยื่นใบลา ดังนี้ 
 (1) ลาป่วย ยื่นใบลาก่อนได้หากมีใบนัดของแพทย ์หรือหากยืน่ใบลาป่วยหลังจากหยุด 
ต้องยื่นใบลาทันทีเม่ือมาปฏิบัติราชการวันแรก และลาป่วยติดกัน 3 วัน ต้องแนบใบรับรองแพทย์ 
 (2) ลากิจ เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้อ านาจอนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะ
หยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันจะเสนอหรือจะส่งใบลาพร้อมเหตุจ าเป็นไว้แล้วหยุด
ราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอ านาจทราบโดยเร็ว กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอใบลาก่อนหยุดราชการ 
ให้เสนอใบลาพร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันที่มาปฏิบัติราชการวันแรก 



 (3) ลาพักผ่อน ยื่นใบลาก่อน 3 วันท าการ ก่อนหยุดราชการ พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบที่ก าหนด  
 (4) ลาประเภทอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.ท.จ.ยะลา ก าหนดไว้ 
 

ทั้งนี้ ให้ประกาศของเทศบาลต าบลยุโป เรื่อง การก าหนดเวลาการปฏิบัติราชการ จ านวนวันลามาสาย
จ านวนครั้งการท างานสาย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจ า เป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลต าบลยุโป พนักงานครู
เทศบาล และลูกจ้าง เพือ่น าเสนอพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับ หาก
กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้าง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศใน
ระบบราชการ จะต้องได้รับโทษทางวินัย 5 สถาน 
 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) 

               (นางสาวนวรัตน์  เพ็ชรเรือนทอง) 
      ปลัดเทศบาลต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลยุโป 
 
 
 


