
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง  กําหนดจํานวนวันลาและจํานวนครั้งการมาทํางานสาย  

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนคาตอบแทน 
------------------------------------------ 

  

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2545 (แกไขเพ่ิมเติม) ขอ 230 (8) และ (9) 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานีเรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที ่     
2 กรกฎาคม 2547 (แกไขเพ่ิมเติม) ขอ 31 (4) และ (5) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในแตละรอบในครึ่งปแลวมาตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวน
ครั้งที่นายกเทศมนตรกํีาหนดเปนหนังสือไวกอนแลว นั้น 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดพิจารณาคํานึงถึงลักษณะงานท่ีตองมีการบริการประชาชนและ
สภาพพื้นที่ อันเปนที่ตั้งของสํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล ซึ่งตั้งอยู ในเขตเมือง การเดินทางไปมา                    
สะดวก แตอยูในพื้นท่ีเสี่ยงกับเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบกับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง ซึ่งใหพิจารณาถึงความจําเปน
ของเวลาในการมาปฏิบัติราชการและเหตุแหงการลาทุกครั้ง ใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ           
ของแตละตําแหนง แตละตําแหนงมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว บางตําแหนงมีหนาที่หรือภารกิจหลักที่ประจํา     
ในสํานักงาน แตบางตําแหนงตองลงไปปฏิบัติหนาที่หรือใหบริการประชาชนในพ้ืนที่จึงประกาศกําหนด   
จํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และเลื่อนคาตอบแทน ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 การพิจารณาใหเลื่อนขั้นเงินเดือน จํานวน 1 ขั้น ของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจางประจํา  ในแตละรอบการประเมิน ตองไมลาและมาทํางานสายตามทีกํ่าหนด  ดังนี้ 

1.1 ลากิจและลาปวย ไมเกิน 23 วันทําการ ยกเวนการลา 9 ประเภท ดังตอไปนี้ 
- ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เฉพาะวันลาที่มีสิทธไิดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาวดวยการจายเงินเดือน 
- ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
- ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว  

รวมกันไมเกิน 60 วันทําการ 
- ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือเดนิทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 
- ลาพักผอน 
- ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
- ลาไปปฏิบัติงานระหวางองคกรระหวางประเทศ 
- ลาไปชวยภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

ตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
- ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
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การนับวันลาไมเกิน 23 วันทําการ สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับ
เฉพาะวันทําการ 
1.2 มาทํางานสายไมเกิน 18 ครั้ง หรือไมเกินเดือนละ 3 ครัง้  
ขอ 2 การพิจารณาใหเลื่อนข้ันเงินเดือน จํานวน 0.5 ขั้น ของพนักงานเทศบาล ในแตละ

รอบการประเมิน ตองไมลาและมาสายตามกําหนด ดังนี้ 
2.1 ลากิจและลาปวย ไมเกิน 23 วันทําการ ยกเวนการลา 9 ประเภท ดังตอไปนี้ 

- ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาวดวยการจายเงินเดือน 

- ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
- ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกัน

ไมเกิน 60 วันทําการ 
- ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ

เดนิทางไปหรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที ่
- ลาพักผอน 
- ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
- ลาไปปฏิบัติงานระหวางองคกรระหวางประเทศ 
- ลาไปชวยภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา 

ตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 
- ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
การนับวันลาไมเกิน 23 วันทําการ สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับ 

    เฉพาะวันทําการ 
2.2  มาทํางานสายไมเกิน 24 ครั้ง หรือไมเกินเดือนละ 4 ครั้ง 
 

ขอ 3 การพิจารณาผูที่จะไดเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจางตามภารกิจประจําป ตองไม
ลาและมาทํางานสายตามกําหนด ดังนี ้

3.1 ลากิจและลาปวย ไมเกิน 23 วันทําการ ยกเวนการลา 6 ประเภท ดังตอไปนี้ 
- ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

 ไมเกิน 120 วัน 
- ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
- ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราว  

รวมกันไมเกิน 60 วันทําการ 
- ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะ

เดินทางไปหรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที ่
- ลาพักผอน 
- ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
การนับวันลาไมเกิน 23 วันทําการ สําหรับวันลากิจสวนตัวและวันลาปวยใหนับ

เฉพาะวันทําการ 
3.2 มาทํางานสายไมเกิน 24 ครั้ง หรือไมเกินเดือนละ 4 ครั้ง 
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  การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) หรือ
ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ในแตละครั้ง หากพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง      
จงใจ ละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้ง หนาที่ราชการ อาจจะไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน       
เลื่อนคาตอบแทน ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้น ๆ และอาจจะถูกดําเนินการ
ลงโทษทางวินัย 

  ทัง้นี้  ใหผลการพิจารณาตามประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง การกําหนดจํานวนวันลา
และจํานวนครั้งการมาทํางานสายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่อนคาตอบแทน เปนสวนหนึ่ง       
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง       
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เ พ่ือนําเสนอพิจารณาความดี  ความชอบในการเลื่ อนขั้ น เงินเดือน                
เลื่อนคาตอบแทนรวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับหรือใชในการพิจารณาเพ่ือตอสัญญาจาง หากกรณีพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูใดฝาฝนหรือจงใจมีเจตนาไมปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ประกาศในระบบราชการ จะตองไดรับการลงโทษทางวินัย ตามที่ประกาศกําหนดไว 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่      5   มกราคม   พ.ศ.  2565 

 

     
 (นางอนงค  คารวนันทน) 
 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


