ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
.....................................................
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตาบล
บ่อหิน จึงได้ออกประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการพิจารณาความดี ความชอบประจาปี
อาศั ย อ านาจในการพิ จ ารณาตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ตรั ง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
หมวดที่ ๑๐ การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น และประกาศหลั ก เกณฑ์ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ตรั ง
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้กาหนด
เงื่อนไขให้พนักงานส่วนตาบลซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องไม่ลาหรือมาทางานสายเกิ น
จานวนครั้งที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดเป็นหนังสือ โดยคานึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปัจจุบันมีพนักงานส่วนตาบล จานวน
ทั้ง หมด 26 คน ลูก จ้างประจ า 1 คน พนัก งานจ้า งตามภารกิจ 18 คน พนักงานจ้างทั่วไป 8 คน รวมทั้ง สิ้น
53 คน โดยแต่ละตาแหน่งมีภารกิจหน้าที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ซึ่งแต่ละตาแหน่งมีลักษณะ
งานที่เฉพาะตัว มีหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละงานไม่เหมือนกัน มีความชานาญงานในหน้าที่แตกต่างกัน และโดยที่เขต
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ หิ น ในบางฤดู โดยเฉพาะฤดู ฝ น (ช่ ว งเดื อ น กรกฎาคม พฤศจิกายน) เมื่อมีฝนตกอาจทาให้พี้นที่ในแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาภัยน้าท่วมและในฤดูร้อนในแต่ละหมู่บ้าน
มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของพนักงานส่วนตาบล จึงต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ตลอดทั้งปี ดังนั้นในการลาต่าง ๆ ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ให้คานึงถึงลักษณะงานและสภาพ
ท้องที่ และให้พ นักงานแต่ล ะคนได้พิ จารณาถึง ความจ าเป็นของเหตุแห่ง การลาทุ กครั้ง ทั้ ง นี้ขอให้คานึง ถึงการ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ
๑. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิ จ และพนักงานจ้างทั่วไป มาปฏิบัติราชการตรงตามเวลา ไม่ม าสาย ไม่ขาด
หรือไม่ ละทิ้ ง หรือ ทอดทิ้ ง หน้าที่ ร าชการ มี ความเสียสละและอุทิ ศเวลาราชการ จะได้รับ การพิจ ารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ
๒. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปี ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม) มาสายไม่เกิน 10 ครั้ง
ลาไม่เกิน ๒๓ วันทาการ แต่ไม่รวมถึงวันลา ดังต่อไปนี้

-๒(ก) ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะวัน
ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน
(ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน ๙๐ วัน
(ค) ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันแล้ว
ไม่เกิน ๖๐ วันทาการ
(ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป
หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
(จ) ลาพักผ่อน
(ฉ) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(ช) ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับวันลาไม่เกิน ๒๓ วันสาหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาป่วยที่ไม่ใช่ตามข้อ ๒.(ง) ให้นับเฉพาะ
วันทาการ จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีงบประมาณ
๓. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน) มาสายไม่เกิน 10 ครั้ง
ลาไม่ เ กิ น ๒๓ วั น ท าการ ไม่ ร วมวั น ลาตามข้ อ ๒. (ก)-(ช) จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นในรอบ
ครึ่งปีงบประมาณ
๔. การมาปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในแต่ละครั้ง หากพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป มาสายเกิน 7 ครั้งหรือลาเกิน ๒๓ วันทาการ ไม่รวม
วันลาตามข้อ ๒.(ก)-(ข) หรือจงใจละเลย ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษในรอบระยะเวลานั้นๆ และอาจจะถูกดาเนินการลงโทษ
ทางวินัย
ทั้ง นี้ ให้ผลการพิ จารณาตามประกาศองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบ่อหิน เรื่อง การปฏิบัติห น้าที่
ราชการขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลบ่อ หิน เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิ นประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลในก าร
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อหิน เพื่อนาเสนอพิจารณาความดี ความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งการประเมินเลื่อนระดับ
หรือใช้ในการพิ จารณาต่อ สัญญาจ้าง หาก กรณีพนัก งานส่วนตาบล ลูก จ้างประจา พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนัก งานจ้างทั่วไป ขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือจงใจมี เจตนาไม่ป ฏิบัติตามระเบียบหรือ
ประกาศในระบบราชการ จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยใน ๕ สถานตามที่ประกาศกาหนดไว้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65

(นายธรรมฤทธิ์ เขาบาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน

