ประกาศเทศบาลตําบลเมืองเกา
เรื่อง กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย และการขาดราชการ
ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
.................................................
ตามที่ ค ณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวั ด ขอนแก น ได ป ระกาศ ก.ท.จ.ขอนแก น เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 58) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ
2559 ประกอบกั บ ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก น เรื่อง หลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก น เรื่อง หลั กเกณฑ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บ
พนักงานจ าง (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2559 ได กําหนดเงื่อนไขให พนั กงานเทศบาล
ลูกจา ง และพนั กงานจ างที่ จะได รับการพิ จารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และเลื่ อนค าตอบแทนในแตละรอบของการ
ประเมิน ตองไมลาหรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่นายกเทศมนตรีกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว นั้น
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบั บที่ ๕๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๓๐(๘) และประกาศ ก.ท.จ.
ขอนแก น เรื่ อง หลั กเกณฑ และเงื่อนเกี่ ย วกั บ พนั กงานจ า งสํ า หรั บ เทศบาล (ฉบั บที่ 7) ข อ 31(4) จึ ง กํ า หนด
มาตรการเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ การลา มาสาย และการขาดราชการของพนักงานเทศบาล พนั กงานจาง
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงาน
จาง ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เรี ยกวา ประกาศเทศบาลตําบลเมื องเกา เรื่อง กํา หนดมาตรการเกี่ ยวกับ การ
ปฏิบัติราชการ การลา มาสาย และการขาดราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบลเมืองเกา
ข อ 2 ประกาศฉบั บ นี้ ใช บั ง คั บ พนั ก งานเทศบาล ลู กจ างประจํ า และพนั ก งานจ าง และมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้
1. พนั กงานเทศบาล ลู กจางประจํา มีสิทธิ์ ที่จะได รับการพิ จารณาเลื่อนขั้ นเงินเดื อน
ตองอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1.1) ในรอบครึ่งปที่แลวมา ลากิจสวนตัวตามความจําเปนไมเกิน 23 วัน
(1.2) ในรอบครึ่งปที่แลวมา ลาพักผอนไมเกินสิทธิ์การรับราชการ
(1.3) ในรอบครึ่งปที่แลวมา ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร
(1.4) ในรอบครึ่งปที่แลวมา ตองไมมาปฏิบัติราชการสายเกินกวา 23 วัน
/2.พนักงานจาง

-22. พนักงานจาง มีสิทธิ์ที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนตองอยูในหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(2.1) ในรอบปที่แลวมา ลากิจสวนตัวตามความจําเปน ไมเกิน 45 วัน
(2.2) ในรอบปที่แลวมา ลาพักผอนไมเกินสิทธิ์การรับราชการ
(2.3) ในรอบปที่แลวมา ตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร
(2.4) ในรอบปที่แลวมา ตองไมมาปฏิบัติราชการสายเกินกวา 30 วัน
ขอ 3 กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) กรณีการขาดราชการ ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาเป นลายลักษณ
อักษร หากไมถือปฏิบัติ ใหถือวาขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร
(2) การไม ลงเวลามาปฏิ บัติราชการ แต ลงเวลากลั บ ให ชี้แจงเหตุ ผ ลความจํ าเป นต อ
ผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร หากไมถือปฏิบัติ ใหถือวาขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันควร
(3) การลงเวลามาปฏิ บัติราชการ แต ไม ลงเวลากลั บ ให ชี้แจงเหตุ ผ ลความจํ าเป นต อ
ผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร หากไมถือปฏิบัติ ใหถือวาขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร
(4) การมาลงเวลาปฏิ บัติราชการ แต ไมอยู ปฏิ บัติ งาน และไม ได แจงใหผู บังคั บบัญ ชา
หรือเพื่ อนร วมงานทราบ ใหชี้ แจงเหตุ ผลความจํ า เป นต อผูบั งคั บ บั ญ ชาเป นลายลั กษณ อักษร หากไม ถือปฏิ บั ติ
ใหถือวาขาดราชการโดยไมมีเหตุอันควร
(5) การไปราชการนอกสํ า นั ก งานในพื้ น ที่ ให จัด ทํ า สมุ ด ขออนุ ญ าตไปราชการตาม
แผนงานหรือโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับอนุญาต
(6) กรณี ได รับคํ าสั่ง ให ไปร วมงานหรือพิ ธีการสํ าคั ญ ให ถือว าไดรับคําสั่งใหไปราชการ
หากผูที่ไมสามารถไปรวมได ก็อาจมอบหมายใหมีผูไปแทนก็ได แตถาไมไปรวมพิธีและไมไดมอบหมายใหมีผูไปแทน
ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณ อักษร หากไมถือปฏิบัติ ใหถือวาขาดราชการโดยไมมี
เหตุอันควร
(7) การควบคุ มการปฏิ บั ติง านภายในสวนราชการแต ล ะสวน ให หัวหน าส วนราชการ
ใชดุลยพินิจในการจัดทําหลักฐาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ประกาศ ณ วันที่
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นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเกา

