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1. คุณสมบัตขิองผู้ท่ีจะได้รับการเลื่อนเงินเดอืน 

 1.1 เป็นพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล    

ภูแลนคา 

 1.2 พนักงานส่วนตำบล จะตอ้งมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด

ชัยภูม ิดังนี้  

  1.2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงานส่วนตำบลปลีะสองครัง้ ตาม

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวธิกีารที่กำหนดไวส้ำหรับการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน  

  1.2.2 การเลื่อนขั้นเงนิเดอืนพนักงานส่วนตำบล ใหเ้ลื่อนปลีะสองครั้ง ดังนี้  

   (1) ครัง้ที่ 1 เป็นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนสำหรับการปฏิบัตริาชการในครึ่งปแีรก โดย

ใหเ้ลื่อนในวันที่ 1 เมษายนของปทีี่ไดเ้ลื่อน 

   (2) ครัง้ที่ 2 เป็นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนสำหรับการปฏิบัตริาชการในครึ่งปหีลัง โดย

ใหเ้ลื่อน ในวันที่ 1 ตุลาคมของปถีัดไป  

  1.2.3 การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานตำบลใหเ้ลื่อนไดไ้ม่เกนิขัน้สูงของอันดับหรอืระดับ 

เงนิเดอืนสำหรับประเภทตำแหน่งที่ไดรั้บแต่งตัง้นั้น 

  1.2.4 พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะไดรั้บการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้ในแต่ละครัง้ 

ตอ้งอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (ขอ้ 205) 

   (1) ในครึ่งปทีี่แลว้มาไดป้ฏิบัตงิานตามหนา้ที่ของตนดว้ยความสามารถ และ ดว้ย

ความอุตสาหะจนเกดิผลดหีรอืความกา้วหน้าแก่ราชการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาไดพ้จิารณาประเมินตามขอ้ 202 

แลว้ เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะไดเ้ลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้  

   (2) ในครึ่งปทีี่แลว้ตอ้งไม่ถูกสั่งลงโทษทางวนัิยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรอืไม่ถูก

ศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏบิัตหินา้ที่ราชการ หรอืความผิดที่ทำให ้

เสื่อมเสยีเกยีรตศัิกดิ์ของตำแหน่งหนา้ที่ราชการของตน ซึ่งมใิช่ความผิดที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรอื

ความผิดลหุ โทษ 

   (3) ในครึ่งปทีี่แลว้มาตอ้งไม่ถูกสั่งพักราชการเกนิกว่าสองเดอืน 

   (4) ในครึ่งปทีี่แลว้มาตอ้งไม่ขาดราชการโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร  

   (5) ในครึ่งปทีี่แลว้มาตอ้งได้รับบรรจุเขา้รับราชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า สี่

เดอืน หรอืไดป้ฏบิัตริาชการมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสี่เดอืนก่อนถงึแก่ความตาย  

   (6) ในครึ่งปทีี่แลว้มาสำหรับผู้ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ 

ปฏบิัตกิาร การวิจัยในประเทศหรอืต่างประเทศ ตอ้งมเีวลาปฏบิัตริาชการไม่นอ้ยกว่าสี่เดอืน  

   (7) ในครึ่งปทีี่แลว้มาสำหรับผู้ไดรั้บอนุญาตใหล้าตดิตามคู่สมรสไปปฏบิัติ ราชการ

หรอืปฏบิัตงิานในต่างประเทศ ตอ้งมเีวลาปฏบิัตริาชการไม่นอ้ยกว่าสี่เดอืน 
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   (8) ในครึ่งปทีี่แลว้มาตอ้งไม่ลา หรือมาท างานสายเกนิจำนวนครั้งที่นายกองค์การ

บรหิารส่วนตำบลกำหนดเป็นหนังสอืไวก้่อนแลว้ โดยคำนงึถงึลักษณะงานและสภาพทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้ของ 

แต่ละส่วนราชการหรอืหน่วยงาน 

   (9) ในครึ่งปทีี่แลว้มาตอ้งมเีวลาปฏบิัตริาชการหกเดอืน โดยมวีันลาไม่เกนิยี่สบิสาม

วันแต่ไม่รวมถงึวันลาตามข้อ (6) และ (7) และวันลาดังต่อไปนี้  

    (ก) ลาอุปสมบท หรอืลาไปประกอบพธิฮีัจย์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศ 

ซาอุดอิาระเบยี เฉพาะวันลาที่มสีทิธิ์ไดรั้บเงนิเดอืนระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจ่ายเงินเดอืน  

    (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกนิเกา้สบิวัน  

    (ค) ลาป่วยซึ่งจำเป็นตอ้งรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดยีวหรอื หลาย

คราวรวมกันไม่เกนิหกสิบวันทำการ 

    (ง) ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏบิัตริาชการตามหนา้ที่หรอื 

ในขณะเดนิทางไป หรอืกลับจากการปฏบิัตริาชการตามหนา้ที ่ 

    (จ) ลาพักผ่อน  

    (ฉ) ลาเขา้รับการตรวจเลือกหรอืเขา้รับการเตรยีมพล  

    (ช) ลาไปปฏบิัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ  

    (ซ) ลาไปช่วยเหลอืภรยิาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มสีิทธไิดรั้บเงนิเดอืน 

ระหว่างลาตามกฎหมายว่าดว้ยการจ่ายเงินเดอืน  

    (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การนับจำนวนวันลาไม่เกนิยี่สบิสาม

วันสำหรับวันลากจิส่วนตัวและวันลา ป่วยใหนั้บเฉพาะวันทำการ  

  1.2.5 พนักงานส่วนตำบลซึ่งจะไดรั้บการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหนึ่งขั้นในแต่ละครัง้

ตอ้งเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไดรั้บการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้ตามขอ้ 5 และอยู่ในหลักเกณฑ์ 

ประการใดประการหนึ่งหรอืหลายประการ ดังต่อไปนี้ดว้ย (ข้อ 206)  

   (1) ปฏบิัตงิานตามหน้าที่ และมผีลการประเมนิการปฏิบัตงิานในระดับดเีด่น และมี

ประสทิธภิาพและประสทิธิผล อันก่อใหเ้กดิประโยชน์และผลดยีิ่งต่อทางราชการและสังคมจนถอืเป็น

ตัวอย่าง ที่ดไีด ้ 

   (2) ปฏบิัตงิานโดยมคีวามคิดรเิริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรอืไดค้น้ควา้หรือ ประดษิฐ์

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็นพเิศษ และทางราชการไดด้ำเนนิการตามความคดิรเิริ่มหรอื

ไดรั้บรองให้ ใช้การคน้ควา้หรอืสิ่งประดษิฐ์นัน้  

   (3) ปฏบิัตงิานตามหนา้ที่ที่ม ีสถานการณ์ตรากตรำเสี่ยงอันตรายมาก หรอืมกีาร

ต่อสู ้เสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของชีวิตเป็นกรณพีเิศษ  
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   (4) ปฏบิัตงิานที่มีภาระหน้าที่ หนักเกนิกว่าระดับตำแหน่งจนเกดิประโยชน์ต่อทาง

ราชการเป็น พเิศษ และปฏิบัตงิานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเป็นผลดดีว้ย  

   (5) ปฏบิัตงิานตามตำแหน่ง หนา้ที่ดว้ยความตรากตรำเหน็ดเหนื่อย ยากลำบากเป็น

พเิศษและ งานนัน้ไดผ้ลดยีิ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและสังคม 

   (6) ปฏบิัตงิานที่ไดรั้บมอบหมายใหก้ระทำกจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนสำเร็จ เป็น

ผลดยีิ่งแก่ประเทศชาติ  

  1.2.6 การพจิารณาเลื่อนขั้นเงนิเดอืนพนักงานตำบลตามขอ้ 5 และข้อ 6 ให ้

ผู้บังคับบัญชาช้ันตน้นำผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏบิัตงิานที่ไดด้ำเนนิการตามขอ้ 2 มาเป็น

หลักใน การพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครั้งที่หนึ่งและครัง้ที่สอง โดยพจิารณาประกอบกับขอ้มูลการลา 

พฤตกิรรมการมา ทำงาน การรักษาวนิัย การปฏบิัตตินเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และขอ้ควรพิจารณา

อื่นๆ ของผู้นั้นแลว้ รายงานผลการพจิารณานัน้ พรอ้มดว้ยขอ้มูลดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนอืขึ้นไป

ตามลำดับจนถงึนายกองค์การ บรหิารส่วนตำบล ในการพจิารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชา

ช้ันเหนอืแต่ละระดับที่ไดรั้บ รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาของนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลดว้ย  

  1.2.7 การพจิารณาผลการปฏบิัตงิานและผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหน้ับช่วงเวลาการปฏบิัติ 

ราชการและการปฏบิัติงานตามขอ้ 5 (9) ในครึ่งปทีี่แลว้มาเป็นเกณฑ์ เวน้แต่ ผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามขอ้ 5 

(5) หรอื (6) หรอื (7) ใหนั้บช่วงเวลาปฏบิัตริาชการไม่นอ้ยกว่าสี่เดอืนเป็นเกณฑ์พิจารณา ในกรณทีี่

พนักงานตำบลผู้ใดโอน เลื่อนตำแหน่ง ย้าย สับเปลี่ยนหนา้ที่ไปช่วยราชการใน หน่วยงานอื่น ไดรั้บ

มอบหมายใหป้ฏบิัติงานนอกเหนอืหนา้ที่หรอืงานพเิศษอื่นใดหรอืลาไปปฏบิัตงิานในองค์การ ระหว่างประเทศ

ตามขอ้ 5 (9) (ช) ในครึ่งปีที่แลว้มาใหน้ำผลการปฏบิัติราชการและการปฏบิัติงานของผู้นั้นทุก ตำแหน่งและ

ทุกแห่งมาประกอบการพจิารณาดว้ย  

  1.2.8 ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนแต่ละครัง้ นายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

พจิารณารายงานผล จากผู้บังคับบัญชาตามขอ้ 7 ประกอบกับขอ้ 11 ถา้เห็นว่าพนักงานตำบลผู้ใด อยู่ใน 

หลักเกณฑ์ที่จะไดรั้บการพิจารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้ตามขอ้ 5 และปฏบิัตตินเหมาะสมกับการเป็น 

ขา้ราชการ ใหเ้ลื่อนขั้นเงนิเดอืนใหแ้ก่ผู้นั้นครึ่งขัน้ ถา้เห็นว่าพนักงานผู้นัน้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามขอ้ 6 ใหเ้ลื่อน

ขัน้ เงนิเดอืนให้แก่ผู้นั้นหนึ่งขัน้ ในกรณทีี่พนักงานตำบลผู้ใดมผีลการปฏบิัตงิานและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควร

จะไดรั้บการ เลื่อนขัน้เงินเดอืนครึ่งปแีรกหนึ่งขัน้ แต่ไม่อาจสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดือนหนึ่งขึ้นให้ไดเ้พรามีขอ้จำกัด

เกี่ยวกับโควตาที่จะ ใช้เลื่อนขัน้เงนิเดอืนของส่วนราชการนัน้ ถา้ในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งปหีลังพนักงาน

ส่วนตำบลผู้นัน้มีผลการ ปฏบิัตงิานและอยู่ในหลักเกณฑ์ไดรั้บการเลื่อนขัน้เงินเดอืนหนึ่งขัน้อกี และไม่มี

ขอ้จำกัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะใช้ เลื่อนขัน้เงนิเดอืนในคราวนัน้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมคีำสั่ง

ใหเ้ลื่อนขัน้เงนิเดอืนรวมทัง้ปขีอง ขา้ราชการผู้นัน้เป็นจำนวนสองขัน้ได ้ทัง้นี้ ตอ้งอยู่ในโควตารอ้ยละ 15  
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ของจำนวนข้าราชการที่ครองตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม  

  1.2.9 การพจิารณาเลื่อนขั้นเงนิเดอืนครึ่งปใีห้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งในครึ่งปทีี่แลว้มา 

ไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏบิัตงิานในองค์การระหว่างประเทศตามขอ้ 5 (9) (ช) หรอืลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ

ดา้น อาชีพตามขอ้ 5 (9) (ฌ) ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบลพจิารณาสั่งเลื่อนไดค้รัง้ละไม่เกนิครึ่งขัน้ 

ทัง้นี้ ใหม้กีาร ประเมินผลการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมินผลการ

ปฏบิัตงิาน 

  1.2.10 ให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิ      

เดอืนพนักงานส่วนตำบล เพื่อทำหนา้ที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ เลื่อนขัน้เงนิเดอืนของ

พนักงานส่วนตำบลทุกประเภทตำแหน่งและระดับ ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศนี้ 

ประกอบดว้ย ประธาน กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่นอ้ยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ ในกรณ ีที่

องค์การบรหิารส่วนตำบลมีสถานศกึษาในสังกัดให้แต่งตัง้ผู้บรหิาร สถานศกึษาร่วมเป็นกรรมการดว้ย และ

ใหพ้นักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการ  

  1.2.11 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำเอาเหตุที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกแต่งตัง้ 

คณะกรรมการสอบสวนในกรณถีูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวนัิยอย่างร้ายแรงหรอืถูกฟูองคดอีาญา มาเป็นเหตุ

ในการ ไม่พจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหพ้นักงานส่วนตำบลผู้นัน้ไม่ได้  

  1.2.12 ในกรณทีี่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวนัิยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์

และถูก ศาลพพิากษาในคดีอาญาใหล้งโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏบิัตหินา้ที่ราชการหรอืความผิดที่ทำ 

ใหเ้สื่อมเสยี เกยีรตศัิกดิ์ของตำแหน่งหนา้ที่ราชการของตน ซึ่งมใิช่ความผิดที่ไดก้ระทำโดยประมาทหรอื

ความผิดลหุโทษ และ เป็นการถูกลงโทษจากการกระทำความผิดเดยีวกัน ถา้ถูกสั่งไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืน

มาแลว้เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทาง วนิัยหรอืถูกศาลพพิากษาในคดอีาญาใหล้งโทษ จะสั่งไม่เลื่อนขัน้เงนิเดอืน

ซำ้อกีครัง้หนึ่งเพราะเหตุจากการกระทำ ความผิดเดยีวกันนัน้ไม่ได ้ 

  1.2.13 ในกรณทีี่ผลการพิจารณาโทษทางวนัิยหรอืโทษทางอาญาที่ถงึที่สุดแลว้มีผลทำให้

การ เลื่อนขัน้เงนิเดอืนของพนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไวใ้นประกาศนี้ ใหน้ายก

องค์การ บริหารส่วนตำบลพจิารณาสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพนักงานส่วนตำบลผู้นัน้เสียใหม่ใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนด ไวใ้นประกาศกำหนดนี้  

  1.2.14 ในครึ่งปทีี่แลว้มาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดอืน

แต่ผู้นัน้ จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษยีณอายุตามกฎหมายว่าดว้ยบำเหน็จบำนาญขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิ่น ให ้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลสั่งเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใหผู้้นัน้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ

บำนาญในวันที่ 30 กันยายน ของปทีี่จะพ้นจากราชการ  
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  1.2.15 ในครึ่งปทีี่แลว้มาถ้าพนักงานส่วนตำบลผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะไดเ้ลื่อนขัน้เงินเดอืน

แต่ผู้นัน้ ถงึแก่ความตายก่อนหรอืในวันที่ 1 เมษายน หรอื 1 ตุลาคม ใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนตำบลสั่ง

เลื่อนขัน้ เงนิเดอืนใหผู้้นั้นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยใหม้ผีลในวันที่ผู้นัน้ถงึแก่ความ 

ตาย  

  1.2.16 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไดรั้บการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนครึ่งขัน้

ตาม ข้อ 5 เพราะเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ การลา การมาท างานสาย ตามที่กำหนด หรือ

เหตุจำเป็น นอกจากกรณีดังกล่าว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพจิารณาแล้วเห็นว่ามเีหตุผลพเิศษที่

ตอ้งเลื่อนขัน้ เงนิเดอืนใหพ้นักงานส่วนตำบลผู้นัน้ ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำเสนอ ก.อบต.

จังหวัด พรอ้มดว้ยเหตุผล เพื่อพจิารณาเป็นการเฉพาะราย ถา้ ก.อบต.จังหวัดเห็นชอบดว้ย จงึจะสั่งเลื่อนขัน้

เงนิเดอืนไดใ้หใ้ช้  

 1.3 หลักเกณฑ์เรื่อง แนวปฏบิัตเิกี่ยวกับการลาหยุดราชการ และการมาปฏบิัตริาชการ ของ

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังนี้  

  1. การลาหยุดราชการ  

   1) การลาปว่ย ใหเ้สนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถงึผู้มอีำนาจอนุญาต 

โดย เสนอในวันที่ลาหยุด หรอืวันแรกที่มาปฏบิัติราชการ กรณลีาป่วยตั้งแต่ ๓ วันทำการขึ้นไป ใหแ้นบ

ใบรับรองแพทย์ ประกอบการลาดว้ย  

   2) การลากิจส่วนตัว ใหเ้สนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถงึผู้มอีำนาจ

อนุญาต โดยเสนอก่อนล่วงหนา้เพื่อขออนุญาตลา เมื่อไดรั้บอนุญาตแลว้จงึจะหยุดราชการได ้เวน้แต่มเีหตุ

จำเป็นเร่งด่วนไม่ สามารถรอการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรได ้ใหโ้ทรศัพท์แจง้ผู้บังคับบัญชาช้ันตน้ทราบ

เหตุผลความจำเป็นก่อน หยุดราชการ และใหจั้ดส่งใบลาวันแรกที่มาปฏบิตัริาชการ  

   3) การลาพักผ่อน ใหเ้สนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถงึผู้มอีำนาจ

อนุญาต โดยเสนอล่วงหน้า ๓ วันทำการ เมื่อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยุดราชการได ้ 

   4) กรณกีารลาหยุดประเภทอื่น ๆ ที่มไิดแ้จง้ไวใ้นประกาศฉบับนี้ ใหถ้อืปฏบิัตติาม

หมวด ๑๒ ส่วนที่ ๕ การลา ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูม ิเรื่อง หลักเกณฑ์

และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และ

แกไ้ขเพิ่มเตมิ จนถึงปัจจุบัน และหมวด ๑๐ การลา ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 

และแกไ้ข เพิ่มเตมิจนถงึปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด  
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 2. การมาปฏบิัตริาชการ  

  1) การลงเวลาเขา้ – ออก ในการปฏบิัตริาชการ กรณมีีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลง 

เวลาปฏบิัตริาชการเวลาเขา้ – ออก ตามเวลาที่ทางราชการกำหนดไวไ้ด ้ใหโ้ทรศัพท์แจง้ผู้บังคับบัญชาช้ันตน้

ได ้ทราบเป็นการเบื้องตน้  

  2) การขออนุญาตออกนอกบรเิวณองค์การบรหิารส่วนตำบล เพื่อทำธุระส่วนตัว ใหล้ง 

สมุดขออนุญาตและผู้บังคับบัญชาอนุญาต เมื่อไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะออกนอกบรเิวณได ้ 

  3) การมาปฏบิัตงิานตอ้งปฏบิัตงิานตามประกาศขององค์การบรหิารส่วนตำบลภูแลน และ

ตามสัญญาจ้างของพนักงานจา้งแต่ละ ตำแหน่ง และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

  4) การมาปฏบิัตงิานตอ้งรายงานผลการปฏบิัตงิานลงในสมุดการปฏบิัตงิาน และรายงาน 

ใหผู้้บังคับบัญชาทราบตามลำดับในวันสุดทา้ยของสัปดาห์ (พนักงานจ้าง)  

  5) การพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ ในครึ่งปทีี่แล้วมา ตอ้ง

ลาพักผ่อนหรอืลากจิ ไม่เกิน 6 ครั้ง และมาทำงานสายไม่เกนิ 6 ครัง้  

  6) การพจิารณาเลื่อนขัน้ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง ทัง้ปีตอ้งไม่ลาพักผ่อนหรอืลากจิ เกนิ 6 

ครัง้ และมาท างานสายไม่เกนิ 6 ครั้ง 


