
 

ประกาศเทศบาลตําบลทายดง 
เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ีราชการในเทศบาลตําบลทายดงของพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
………………………..………….    

 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนทองถ่ิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 25 5๘ ได
กําหนดเง่ือนไขใหพนักงานเทศบาลซ่ึงจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในแตละครั้งตองไมลาหรือมาทํางาน
สายเกินจํานวนครั้งท่ีนายกเทศมนตรีกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองท่ีอัน
เปนท่ีตั้งหนวยงาน 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นายกเทศมนตรีตําบล
ทายดง จึงกําหนดจํานวนครั้งการทํางานสายในปงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําและเลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงานจางโดย
อนุโลมใชกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปดวย เทศบาลตําบลทายดง  อําเภอวังโปง  จังหวัด
เพชรบูรณ  ปจจุบันมีพนักงานเทศบาล จํานวน 21 คนพนักงานครูเทศบาล  จํานวน 3  คน ลูกจางประจํา 2 คน 
พนักงานจางตามภารกิจ2 คน  พนักงานจางท่ัวไป 1 คน พนักงานจางเหมาบริการ  5 6 คน  รวมท้ังสิ้น 85  คน 
โดยแตละตําแหนงมีภารกิจหนาท่ีแตกตางกันไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ซ่ึงแตละตําแหนงมีลักษณะงานท่ี
เฉพาะตัว มีหนาท่ีรับผิดชอบงานแตละงานไมเหมือนกัน มีความชํานาญงานในหนาท่ีแตกตางกันและโดยท่ีเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลทายดง  อันประกอบดวยหมูท่ี 2,3,6,11,13ในบางฤดู โดยเฉพาะฤดูฝน (ชวงเดือน
สิงหาคม  กันยายน)เม่ือมีฝนตกอาจทําใหพ้ีนท่ีในแตละหมูบานประสบปญหาภัยน้ําทวมและในฤดูรอนในแตละ
หมูบาน  มักจะประสบกับปญหาภัยแลง  ในสวนของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางจึงตอง
เตรียมพรอมตอสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดท้ังป ดังนั้นในการลาตางๆ  ของพนักงานเทศบาล       พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป  ขอใหพนักงานแตละคนไดพิจารณาถึง
ความจําเปนของเหตุแหงการลาทุกครั้ง  ท้ังนี้ขอใหคํานึงถึงการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ  
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนทองถ่ิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 25 5๘  จึง
กําหนดจํานวนครั้งของการลาและการมาทํางานสายของขาราชการลูกจางประจําและพนักงานจางดังตอไปนี้ 
  ขอ 1.ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ  256 2 เปนตนไป 

ขอ 2.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งท่ี ๑ หรือครั้งท่ี ๒ ในแตละครั้ง หากพนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา พนักงานจาง มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลา ไมมาสาย ไมขาด
หรือไมละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ มีความเสียสละและอุทิศเวลาราชการ จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ 

 /ขอ 3.การมาปฏิบัติราชการ(2) 
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  ขอ 3.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งป ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม) มาสายไมเกิน 24 
ครั้ง  ลาไมเกิน ๒๓ วันทําการ แตไมรวมถึงวันลา ดังตอไปนี้ 

(ก) ลาอุปสมบทหรือลา ไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

   (ข) ลาคลอดบุตรไมเกิน ๙๐ วัน  
   (ค) ลาปวยซ่ึงจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน
แลวไมเกิน ๖๐ วันทําการ 
   (ง) ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
   (จ) ลาพักผอน  
   (ฉ) ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  
   (ช) ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
   (ช) ลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  เฉพาะวันลาท่ีมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตาม
กฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
   (ฌ) ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
  การนับวันลาไมเกิน ๒๓ วันสําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับเฉพาะวันทําการ  จะ
ไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบครึ่งปงบประมาณ 
  ขอ 4. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งท่ี ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน) มาสายไมเกิน 
24ครั้ง ลาไมเกิน ๒๓ วันทําการ ไมรวมวันลาตามขอ 3.(ก)-(ฌ) จะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในรอบครึ่ง
ปงบประมาณ 
  ขอ 5.การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ในแตละครั้ง หากพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา มาสายเกิน 24 ครั้งพนักงานจางมาสายเกิน 12 ครั้ง  หรือลาเกิน 
๒๓ วันทําการ ไมรวมวันลาตามขอ 3.(ก)-(ฌ) หรือจงใจละเลย ละท้ิง ทอดท้ิงหนาท่ีราชการ อาจจะไมไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้นๆ และ
อาจจะถูกดําเนินการลงโทษทางวินัย 

  ท้ังนี้ ใหผลการพิจารณาตามประกาศเทศบาลตําบลทายดง เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ีราชการของ
เทศบาลตําบลทายดง เปนสวนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจางประจํา พนักงานจางของเทศบาลตําบลทายดง เพ่ือนําเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใชในการพิจารณาตอสัญญาจาง หาก กรณีพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลทายดง  ผูใดฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไมปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือประกาศในระบบราชการ จะตองไดรับการลงโทษทางวินัยใน ๕ สถานตามท่ีประกาศกําหนดไว 

  ท้ังนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                                (นายภาคภูมิ   ศรีสมวงค) 
                                       นายกเทศมนตรีตําบลทายดง 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการงานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลทายดง โทร  0-5602-9657 กด 0 

ท่ี               พช  53501/- วันท่ี1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง      การปฏิบัติหนาท่ีราชการในเทศบาลตําบลทายดงของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  

       ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

เรียนพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล,ลูกจางประจําและพนักงานจางในสังกัด ทุกทาน  

ดวยเทศบาลตําบลทายดง   ไดประกาศเทศบาลตําบลทายดง เรื่อง การปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
เทศบาลตําบลทายดงของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  เพ่ือนําเสนอ
พิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ิมคาจาง รวมท้ังการประเมินเลื่อนระดับหรือใชในการ
พิจารณาตอสัญญาจาง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 
      

                                                (นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค) 
                 นายกเทศมนตรีตําบลทายดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


