
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสาย  

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

....................................................................................... 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ขอประกาศก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา 
จ านวนครั้งการมาสาย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (หนึ่งขั้น) จะต้องมีผลการปฏิบัติ
ราชการในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน  ตามรายละเอียดท้ายนี้  
 ๑.๑ จ านวนการลาไม่เกิน 10 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่
เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 ๑.๒ จ านวนการมาสายไม่เกิน ๗ ครั้ง  เว้นแต่กรณี ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ พนักงานส่วนต าบล ที่มีลักษณะงานจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีเร่งด่วน หรือ
ต้องออกตรวจงานนอกสถานที่ ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสังกัดกองช่าง ให้มาสายได้   
ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง 
  ๑.๒.๒ พนักงานส่วนต าบล ที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่นอกเขตอ าเภอหนองบุญมาก ให้มาสายได้
ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง 
 ๑.๓ ไม่ขาดราชการ  
 ๑.๔ มีผลการปฏิบัติงานดังนี้  
  ๑.๔.๑ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันก่อให้เกิดประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถือเป็นตัวอย่างที่ดี  
  ๑.๔.๒ ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือค้นคว้าหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพิเศษและทางราชการได้ด าเนินการตามความคิดริเริ่มหรือได้รับรองให้ใช้การ
ค้นคว้าหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น                                                 
  ๑.๔.๓ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตร าเสี่ยงอันตรายมาก หรือมีการต่อสู้เสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณีพิเศษ  
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  ๑.4.๔ ปฏิบัติงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าระดับต าแหน่งจนเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็น
พิเศษและปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดีด้วย 
  ๑.๔.5 ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ด้วยความตรากตร าเหน็ดเหนื่อย ยากล าบากเป็นพิเศษและ
งานนั้นได้ผลดียิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม  
  ๑.๔.6 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กระท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จเป็นผลดียิ่งแก่
ประเทศชาติ  

 2. ผู้รับการประเมินที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ครึ่งขั้น) จะต้องมีผลการปฏิบัติราชการ
ในห้วงระยะเวลาการปฏิบัติราชการหกเดือน ตามรายละเอียดท้ายนี้  
 ๒.๑ จ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่
เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 ๒.๒ จ านวนการมาสายไม่เกิน 10 ครั้ง  
  2.๒.๑ พนักงานส่วนต าบล ที่มีลักษณะงานจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีเร่งด่วน หรือ
ต้องออกตรวจงานนอกสถานที่ ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสังกัดกองช่าง ให้มาสายได้ไม่
เกิน ๑๕ ครั้ง 
  ๒.๒.๒ พนักงานส่วนต าบล ที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่นอกเขตอ าเภอหนองบุญมาก ให้มาสายได้
ไม่เกิน ๑๕ ครั้ง 
 ๒.๓ มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 70 %  

 3. เวลาการปฏิบัติราชการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 ให้พนักงานส่วนต าบล ถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยเคร่งครัด  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1         

 
(นายอานนท์ หาญสูงเนิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง การก าหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา จ านวนครั้งการมาสาย  

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ส าหรับพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

........................................................... ............................ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ ขอประกาศก าหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จ านวนวันลา 
จ านวนครั้งการมาสาย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. พนักงานจ้างซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบการประเมิน   ดังนี้  
 ๑.๑ จ านวนวันลาไม่เกิน 23 วัน แต่ไม่รวมถึงวันลา ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกินเก้าสิบวัน 
(ค) ลาป่วยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่
เกินหกสิบวันท าการ 
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทาง
ไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
(จ) ลาพักผ่อน 
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 

 ๑.๒ จ านวนการมาสายไม่เกิน 10 ครั้ง  
  1.๒.๑ พนักงานจ้าง ที่มีลักษณะงานจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีเร่งด่วน หรือต้อง
ออกตรวจงานนอกสถานที่ ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสังกัดกองช่าง ให้มาสายได้ไม่เกิน 
๑๕ ครั้ง 
  ๑.๒.๒ พนักงานจ้าง ที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันอยู่นอกเขตอ าเภอหนองบุญมาก ให้มาสายได้ไม่เกิน 
๑๕ ครั้ง 
 ๒.๓ มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับด ี

 3. เวลาการปฏิบัติราชการในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  

 ให้พนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยเคร่งครัด  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่   12  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1         

 
(นายอานนท์ หาญสูงเนิน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 


